OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA
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Číslo spisu

Prievidza

OU-PD-OSZP-2021/013082-015

20. 04. 2021

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1
ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm.
c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením,
ktorej navrhovateľom je spoločnosť RECYKLÁCIA, s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO 53266846, na
základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov takto
rozhodol:
Navrhovaná činnosť Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ
Mgr. Peter Socháň, ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, február 2021), ktorej navrhovateľom je
spoločnosť RECYKLÁCIA, s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO 53266846,
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie
povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Pri umiestňovaní a prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržať opatrenia na ochranu
kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona.
2. Počas realizácie a prevádzky dodržiavať prístupné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
3. Zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú
úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z.
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4. V kapitole Doprava III.3.7 opraviť údaje. – Územie je dopravne prístupné z komunikácie III/1773 (Opatovce nad
Nitrou – Sebedražie) a z komunikácie III/1784 (Koš-príjazd k ŽSR).
5. Odpady s katalógovým číslom 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky,
odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, 03 03 01 odpadová kôra a
drevo, 15 01 03 obaly z dreva a 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 zhodnocovať činnosťou R3 - Recyklácia
alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov).
Odpady s katalógovým číslom 17 02 01 drevo, ako organický odpad - stavebné drevo zhodnocovať činnosťou R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
6. Pred povolením stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území požiadať o záväzné stanovisko Obvodný
banský úrad v Banskej Bystrici.
7. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ
predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 6 uvedených
v tomto rozhodnutí.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, spoločnosť RECYKLÁCIA, s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO 53266846 (ďalej len
navrhovateľ) predložil dňa 18.02.2021 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §
29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (ďalej len zákon o posudzovaní), ktorý vo februári 2021 vypracovala
spoločnosť ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o
posudzovaní predmetnej navrhovanej činnosti. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zistil,
že nie je príslušný na posudzovanie zámeru navrhovanej činnosti a žiadosť postúpil dňa 26.02.2021 elektronickou
poštou a 03.03.2021 bol zámer doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na Okresný úrad v Prievidzi, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP)
Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov a dreva mobilným zariadením v
mieste ich vzniku a ich opakované využitie v priemysle a domácnostiach. Hlavnou výhodou mobilných zariadení je
možnosť ich rýchleho a jednoduchého presunu, malé požiadavky na plochu, jednoduchosť a nenáročnosť na obsluhu,
nižšie zriaďovacie náklady a dobrá variabilita výstupných parametrov. Odpad určený k zhodnoteniu sa centralizuje
na mieste dočasného zhromažďovania. Pri nahromadení odpadu v množstve 500 ton sa začne s jeho zhodnocovaním.
Na mieste dočasného zhromažďovania sa bude vykonávať jeho roztriedenie na vybrané druhy (kamenivo, tehla,
betón..) a súčasne sa bude vykonávať rozbíjanie veľkých kusov na maximálny vstupný rozmer.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na rôznych miestach v rámci územia SR podľa požiadaviek klientov,
prioritne však v Trenčianskom kraji, pričom na jednom mieste nebude realizovaná dlhšie ako 6 mesiacov. Ako
prvá (domovská) lokalita umiestnenia navrhovanej činnosti bol zvolený priemyselný areál v katastrálnom území
obce Koš, na pozemkoch KN-C parcelné čísla C-KN č. 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/8, 1160/9, 1160/10, 1160/11,
1160/12, 1160/14, 1160/15, 1160/16, 1160/17, 1160/18, 1160/19, 1160/20, 1160/27, 1160/46, 1167/1, 1167/2,
1167/3, 1167/4.
Popis navrhovanej činnosti
Navrhované technické vybavenie bude konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,
nebude pevne spojené so zemou ani so stavbou, bude uspôsobené na zhodnocovanie v mieste vzniku odpadu alebo v
mieste zhromažďovania odpadu a nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa stavebného zákona. Technické
vybavenie navrhovanej činnosti pozostáva z nasledujúcich zariadení:
1. Hrubo triedič Keestrack K4 Novum – bude vykonávať činnosť zhodnocovania odpadov R5 – triedenie odpadov.
Podávacia kapacita zariadenia je 350 ton/hod. Zariadenie je svojou technickou zostavou uspôsobené na drvenie a
triedenie stavebného odpadu, a je tak vhodné na účel zhodnocovania s následným využitím. Mobilné zariadenie
Keestrack K4 Novum bude na miesto realizácie privezené ťahačom a v mieste realizácie sa pohybuje samostatne,
pretože je vybavené motormi poháňanými pásovými podvozkami. Samotné drvenie vstupného stavebného odpadu
prebieha tak, že materiál na drvenie je vkladaný kolesovým nakladačom do násypky zariadenia. Z násypky je materiál
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podávaný vibračným podávačom do čeľusťového drviča. Podávané množstvo materiálu je regulované plynule,
pomocou frekvenčného meniča zmenou frekvencie vibrácii podávača. Toto regulovanie prísunu robí obsluha z
pracovnej plošiny. Materiál podávaný do drviča je drvený a postupne prepadáva štrbinou medzi drviacimi čeľusťami
na dopravník produktu a dopravený je v prípade betónov na skládku a do triedičky. Drvič funkčne pracuje tak, že
jedna čeľusť sa vzpiera do protiľahlej a tlakom medzi čeľusťami je materiál drvený podľa toho, ako je nastavená
štrbina medzi čeľusťami. Pri drvení betónov je vznik prachu eliminovaný vodným rozprašovačom. Podrvený
stavebný odpad sa ukladá v priestore areálu na depónium v blízkosti zariadenia a podľa možnosti sa okamžite odváža
na ďalšie využitie.
2. Drviaca lyžica EPIROC BC 2500 – bude vykonávať činnosť zhodnocovania odpadov R5 – recyklácia alebo spätné
získavanie iných anorganických materiálov.
Údaje o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom
Frakcia Maximálny výkon zariadenia
15 mm 18,0 ton/hod.
40 mm 23,4 ton/hod.
60 mm 28,8 ton/hod.
80 mm 34,2 ton/hod.
100 mm 39,6 ton/hod.
120 mm 45,0 ton/hod.
Predpokladané množstvo zhodnoteného odpadu ročne: do 90 000 ton.
3.Bager EC250E Volvo spolu s príslušenstvom – klasická lopata, drviaca lyžica, separačné kliešte, drviace kliešte,
hydraulické kladivo.
4. Bager ECR58R spolu s príslušenstvom – klasická lopata, preosievacia lyžica, hydraulické kladivo.
5. Nakladač Volvo L45B spolu s príslušenstvom – klasická lopata, miešacia lopata na betón, hydraulické kliešte
na drevo.
6. Kolesový bager EW160E spolu s príslušenstvom – klasická lyžica, lyžica na betón, hydraulické kladivo, separačné
kliešte, drviace kliešte.
7. Zariadenie je vybavené váhou – PREMOVA O2, oceľová váha s rozmermi 60x4x10/18 m a kapacitou 60 ton.
Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať:
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva - O
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04 - O
03 03 01 - odpadová kôra a drevo - O
15 01 03 - obaly z dreva - O
17 01 01 – betón - O
17 01 02 - tehly O
17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika - O
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - O
17 02 01 - drevo - O
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku O
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O
20 02 02 - zemina a kamenivo - O
20 03 08 - drobný stavebný odpad - O
Požiadavky na vstupy
Pôda
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na miestach vzniku stavebných odpadov, pričom na jednom mieste bude
zariadenie prevádzkované kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Prvou lokalitou umiestnenia navrhovanej
činnosti bol zvolený priemyselný areál v k. ú. obce Koš, ktorý je v rámci zámeru definovaný ako dotknuté územie.
Toto územie je v súčasnosti využívané ako priemyselný areál, má výhodnú polohu v rámci dopravnej infraštruktúry
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a je vo vlastníctve užívateľa. Z vyššie uvedených dôvodov sa predpokladá dočasný záber pôdy, nie dlhší ako 6
mesiacov v rámci jednej lokality a zároveň pri prvej lokalite, ktorou je dotknuté územie navrhovanej činnosti, sa
počíta s trvalým záberom pôdy s rozlohou 30 051 m2.
Voda
Drviaca aj triediaca jednotka má nároky na technologickú vodu používanú pri obmedzovaní prašnosti vodnými
sprchami. Technologická voda bude v prvej lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti zabezpečená odberom z
areálového vodovodu. Na miestach vzniku odpadu bude technologická voda zabezpečená objednávateľom prác. V
prípade daždivého počasia nie je potrebné využívať zdroje vody. Predpokladaná spotreba vody je 10 m3/mesiac.
Elektrická energia
Elektrická energia bude v prvej lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti zabezpečená odberom z areálového
rozvodu. Na miestach vzniku odpadu bude elektrická energia zabezpečená objednávateľom prác. Predpokladaná
spotreba elektrickej energie je 463 kWh/mesiac.
Zemný plyn
Realizácia navrhovanej činnosti nemá nároky na zásobovanie zemným plynom.
Suroviny a materiál
Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením. Za suroviny použité pre
realizácii navrhovanej činnosti môžeme považovať zhodnocované stavebné odpady. Pri realizácii navrhovanej
činnosti budú zhodnocované výlučne ostatné stavebné odpady, prevažne v mieste ich vzniku.
Doprava
Doprava pre realizáciu navrhovanej činnosti bude riešená automobilovou technikou. Drviace a triediace zariadenie
bude na miesto výkonu, mimo miesta prvého umiestnenia, dopravované pomocou ťahača s podvalníkom. Nárast
intenzity dopravy bude súvisieť najmä s odvozom zhodnotených odpadov z miesta realizácie. Vzhľadom na to, že
prevádzka mobilného zariadenia bude na jednom mieste trvať najviac 6 za sebou idúcich mesiacov, bude nárast
intenzity krátkodobý a dočasný. Jeho rozsah bude závislý od množstva spracovávaného odpadu. Dotknuté územie je
dopravne prístupné z verejnej komunikácie III. triedy č. III/05061, po miestnej komunikácii. Na iné miesta realizácie
budú zariadenia prepravované po cestnej komunikačnej sieti v závislosti od záujmu objednávateľov.
Iná technická infraštruktúra
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovanie inej technickej infraštruktúry.
Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza,
OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09.03.2021 začatie správneho konania podľa § 18
ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 9 Infraštruktúra položky č. 11 Zariadenia na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu - časť B – od 50 000 t/
rok do 100 000 t/rok a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa
§ 29 zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal
elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu
(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Trenčín
– odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia Prievidza, Okresný úrad Prievidza,
pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici).
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanieodpadov-mobilnym-zariadenim-1 tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer,
oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.
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Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 18.12.2020 Okresný úrad Prievidza,
OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný
úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2021/009893-003 zo dňa 14.01.2021 tejto žiadosti vyhovel.
Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Navrhovaná činnosť je zdrojom znečistenia ovzdušia. Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných
stavebných odpadov mobilným zariadením v mieste ich vzniku. Emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) budú
vznikať pri roztrieďovaní stavebného odpadu, rozbíjaní veľkých kusov na maximálny vstupný rozmer do drviacej
lyžice a následnom drvení na požadované frakcie. Znečisťujúce látky budú vznikať aj zo spaľovania motorovej
nafty v technických zariadeniach používaných pri realizácii navrhovanej činnosti (triedič, drviaca, lyžica, bagre,
nakladač). Za ďalší zdroj znečisťovania ovzdušia možno považovať sekundárnu prašnosť vznikajúcu vírením prachu
vozidlami, predovšetkým pri veternom počasí v dlhšie trvajúcich bez zrážkových obdobiach. Prašnosť bude v
miestach realizácie navrhovanej činnosti obmedzovaná rozprašovaním vody v prípade nedostatočných zrážok, resp.
nedostatočnej vlhkosti zhodnocovaného odpadu. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, pri ktorej bude
realizovaná na miestach vzniku stavebného odpadu, pričom na jednom mieste bude zariadenie prevádzkované
najviac šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, pôjde o krátkodobé a dočasné znečistenie ovzdušia.
Odpadové vody
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom odpadových vôd.
Pôda
Realizácia navrhovanej činnosti nebude zdrojom výkopovej zeminy ani kontaminovanej pôdy.
Odpady
Druhy odpadov počas realizácie navrhovanej činnosti
20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O
Počas prevádzky navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov, v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., zaradené do kategórie O – ostatný odpad. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa bude
vznikajúci komunálny odpad zhromažďovať v nádobách na to určených príslušnou obcou (v zmysle príslušného
VZN obce upravujúceho nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom). Zber triedených
zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať oprávnená organizácia na
základe zmluvného vzťahu s príslušnou obcou.
Hluk a vibrácie
Realizácia navrhovanej činnosti je zdrojom hluku a vibrácií. Vzhľadom na to, že prevádzka mobilného zariadenia
bude na jednom mieste trvať najviac 6 za sebou idúcich mesiacov, bude nárast hluku krátkodobý a dočasný. Jeho
rozsah bude závislý od množstva spracovávaného odpadu. Pre obmedzenie negatívnych dopadov hluku na okolie
bude navrhovaná činnosť realizovaná iba počas pracovných dní v čase od 6:00 – 18:00 tak, aby neboli prekročené
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí. Vibrácie z drviacej linky sa prejavujú do vzdialenosti niekoľko
metrov od zariadenia a možnosť ovplyvnenia širšieho okolia je vylúčená.
Žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy
Realizácia navrhovanej činnosti nie je zdrojom tepla, zápachu ani iných vplyvov.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Priame a nepriame (pozitívne
a negatívne) vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich
predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (výstavba, prevádzka, likvidácia) navrhovanej činnosti.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery.
Navrhovaná činnosť je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového
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prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového
prostredia.
Vplyvy na klimatické pomery
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na klimatické pomery.
Vplyvy na ovzdušie
Navrhovaná činnosť je zdrojom znečistenia ovzdušia. Pri jej realizácii budú vznikať emisie tuhých znečisťujúcich
látok pri samotnom zhodnocovaní stavebných odpadov a znečisťujúce látky budú vznikať aj zo spaľovania
motorovej nafty v technických zariadeniach používaných pri realizácii navrhovanej činnosti. Za ďalší zdroj
znečisťovania ovzdušia možno považovať sekundárnu prašnosť vznikajúcu vírením prachu vozidlami. Prašnosť
bude v miestach realizácie navrhovanej činnosti obmedzovaná rozprašovaním vody. Vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti, pri ktorej bude realizovaná na miestach vzniku stavebného odpadu na území celej SR, pričom
na jednom mieste bude zariadenie prevádzkované najviac šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, pôjde o krátkodobé
a dočasné znečistenie ovzdušia. Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na ovzdušie považujeme za krátkodobý,
negatívny, nevýznamný.
Vplyvy na vodu
Realizácia navrhovanej činnosti nedochádza k vzniku odpadových vôd a má minimálne nároky na spotrebu vody.
Vplyv navrhovanej činnosti na vodu považujeme za zanedbateľný.
Vplyvy na pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene záberu pôdy. Navrhovaná činnosť bude realizovaná buď v
dotknutom území alebo na rôznych miestach v rámci SR. Záber pôdy bude v prípade realizácie na miestach
vzniku odpadu v rámci SR dočasný a krátkodobý, k trvalému záberu pôdy dôjde iba v mieste prvého umiestnenia
navrhovanej činnosti, to znamená v existujúcom priemyselnom areály v k. ú. Koš. Realizáciou navrhovanej činnosti
nedôjde k zmene využívania pôdy na mieste prvého umiestnenia navrhovanej činnosti. Vplyv navrhovanej činnosti
na pôdu preto považujeme za zanedbateľný.
Vplyvy na krajinu
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zhodnocovaniu stavebných odpadov, čím sa zníži množstvo odpadov
ukladaných na skládkach po celom území SR. Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu považujeme za pozitívny.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Realizáciou navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie krajiny.
Vplyvy na dopravu
Nárast intenzity dopravy bude súvisieť najmä s odvozom zhodnotených odpadov z miesta realizácie. Vzhľadom na
to, že prevádzka mobilného zariadenia bude na jednom mieste trvať najviac 6 za sebou idúcich mesiacov, bude nárast
intenzity krátkodobý a dočasný. Jeho rozsah bude závislý od množstva spracovávaného odpadu. Vplyv navrhovanej
činnosti na dopravu považujeme za krátkodobý, negatívny nevýznamný.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na kultúrne a historické pamiatky,
keďže sa v dotknutom území nenachádzajú.
Vplyvy na archeologické náleziská
Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na známe archeologické náleziská,
keďže sa v dotknutom území ani jeho užšom okolí nenachádzajú.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na známe paleontologické náleziská,
keďže sa v dotknutom území ani jeho užšom okolí nenachádzajú.
Vplyvy na obyvateľstvo
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Navrhovaná činnosť prispeje k zhodnoteniu stavebných odpadov, čím sa zníži množstvo odpadov ukladaných na
skládky. Znižovanie množstva skládkovaných odpadov má pozitívny vplyv na životné prostredie obyvateľstva.
Vzhľadom na plánované množstvo zhodnotených odpadov, mobilitu zariadenia a z toho vyplývajúcu možnosť
realizácie navrhovanej na celom území SR, považujeme vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo za pozitívny,
málo významný.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza,
OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2021/013937-002 zo dňa 09.04.2021 – z hľadiska
ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
1.2. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2021/013882-002 zo dňa 16.03.2021 – z hľadiska ochrany
vôd súhlasí so zámerom za pripomienky:
Pri umiestňovaní a prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržať opatrenia na ochranu
kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona a v zmysle spracovaného zámeru
navrhovanej činnosti.
Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
1.3. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2021/015715 zo dňa 14.04.2021 – uvádza,
že navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Koš, v
intraviláne obce - mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane prírody
platí prvý stupeň ochrany. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/00308-PPL/001310
zo dňa 12.03.2021 – súhlasí s navrhovanou činnosťou a zároveň upozorňuje, že v ďalšom stupni konania je potrebné
stanovisko RÚVZ Prievidza a zároveň žiada:
-dodržiavať počas realizácie a prevádzky prístupné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
-podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie
zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu
dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
3. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PDOCDPK-2021/01436-002 zo dňa 23.03.2021 - nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona
o posudzovaní.
Upozorňuje, že na strane 30 v kapitole Doprava III.3.7 sú uvedené nesprávne údaje. – Územie je dopravne prístupné
z komunikácie III/1773 (Opatovce nad Nitrou – Sebedražie) a z komunikácie III/1784 (Koš-príjazd k ŽSR),
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
4. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD-2021/000087 zo dňa 24.03.2021 – preskúmalo
predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
5. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list č. 865-1324/2021 zo dňa 14.04.2021 – konštatuje, že navrhovaná
činnosť sa nachádza v chránenom ložiskovom území Nováky (CHLÚ Nováky) a súhlasí za podmienky:
-HBP, a.s. Prievidza, resp. akákoľvek banská organizácia, ktorá bude vykonávať ťažbu v DP Nováky, v súlade s §
33 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.) nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek
vzniknuté škody počas výstavby a užívania povoľovanej stavby na predmetných pozemkoch.
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-Projekt činnosti bude v súlade s platným územným plánom obce Koš.
Pre povoľovanie stavieb a zariadení v CHLÚ platia ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov:
§ 18 ods. 1: „V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v CHLÚ zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré
nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa tohto zákona".
§ 18 ods. 2: „Ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s dobývaním
výhradného ložiska v CHLÚ, treba dbať na to, aby sa čo najmenej narušilo využitie nerastného bohatstva. Znemožniť
alebo sťažiť dobývanie výhradných ložísk nerastov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až d) možno len v osobitne
odôvodnených prípadoch, ak ide o mimoriadne dôležitú stavbu alebo zariadenia alebo ak sa stavbou alebo zariadením
sťaží alebo znemožní dobývanie len malého množstva zásob vyhradeného ložiska.".
§ 19: „Povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať
príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý
je v konaní dotknutým orgánom.“
Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
6. Obec Koš, list zo dňa 06.04.2021 – oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom
úradnej tabule mesta v čase od 12.03.2021 do 06.04.2021 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, list č. 7804/2021-6.5/16280/2021 zo dňa
24.03.2021 - má pripomienky:
- nesúhlasíme s pridelením činnosti R5 pre drvenia odpadu z dreva,
- aby mohol takto podrvený stavebný odpad byť využitý ako stavebný materiál, žiadame doplniť kritéria, ktorých
noriem, vyhlášok, smerníc a právnych predpisov predmetný stavebný materiál spĺňať,
- žiadame doplniť podrobný popis zhodnocovania odpadu z dreva, vrátane jeho výstupu,
- na základe vyššie uvedeného žiadame, aby bola spracovaná Správa o hodnotení ak je možné aby boli vyššie uvedené
nedostatky odstránené jej spracovaním, v opačnom prípade s predloženým zámerom nesúhlasíme.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej
činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení
navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri
rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/
EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obci.
K zámeru bolo doručených celkom 9 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky
tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného
prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie
navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, Okresného úradu Prievidza, OSŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresného úradu Prievidza, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky
samosprávny kraj, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového
riadenia, Okresný úrad Trenčín, OSŽP svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do
termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť
považuje za súhlasné stanovisko.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava uvádza nasledovné pripomienky:
Pripomienka č.1: Nesúhlasíme s pridelením činnosti R5 pre drvenia odpadu z dreva.
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Pripomienka č. 2: Aby mohol takto podrvený stavebný odpad byť využitý ako stavebný materiál, žiadame doplniť
kritéria, ktorých noriem, vyhlášok, smerníc a právnych predpisov predmetný stavebný materiál spĺňať,
Pripomienka č. 3:. Žiadame doplniť podrobný popis zhodnocovania odpadu z dreva, vrátane jeho výstupu.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní e-mailom zo dňa 07.04.2021 požiadal
navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok. Doplnenie informácií doručil
navrhovateľ dňa 09.04.2021 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP:
K pripomienke č. 1: Katalógové čísla odpadov 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, 03 01 05 piliny, hobliny,
odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, 03 03 01 odpadová
kôra a drevo, 15 01 03 obaly z dreva a 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 budú zhodnocované činnosťou
R3, ako organický odpad.
Katalógové číslo 17 02 01 drevo, ako organický odpad - stavebné drevo bude zhodnocované činnosťou R12.
K pripomienke č. 2 a 3: Katalógové čísla odpadov 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, 03 01 05 piliny, hobliny,
odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, 03 03 01 odpadová
kôra a drevo, 15 01 03 obaly z dreva a 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37, ktoré budú zhodnocované
činnosťou R3, ako organický odpad a z ktorých bude vznikať biomasa na spaľovanie tzv. štiepka, bude spĺňať kritéria
v zmysle vyhlášok, a to podľa § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa § 6 písm. d vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších
predpisov. Katalógové číslo 17 02 01 drevo, ako stavebné drevo, ktoré bude zhodnocované činnosťou R12, ktorou sa
uvedený odpad upraví, bude odovzdaný oprávnenému subjektu na spaľovanie odpadov. Vyššie uvedené organické
odpady budú podrvené drvičom na drevo, ktorý bude v budúcnosti zakúpený.
Navrhovateľ doložil aj žiadosť o udeleniu súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením spolu s
prílohami, ktorá bude predložená povoľujúcemu orgánu OÚ Trenčín, OSŽP.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a vyššie uvedené
pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa dotknutá verejnosť neprihlásila.
Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10
zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a
komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt
alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo
prevádzky navrhovanej činnosti. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť
bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky
zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10
zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad
na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor
pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych
orgánov.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, dňa 09.03.2021 informoval verejnosť na webovom sídle, že navrhovaná činnosť
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, ktorej navrhovateľom je spoločnosť RECYKLÁCIA, s.r.o.,
Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO 53266846, podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní navrhovanej činnosti
v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní. Zároveň oboznámil verejnosť, že podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku majú účastníci konania a zúčastnené osoby možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Možnosť nahliadnuť do spisu (robiť z
neho kópie, odpisy a výpisy) bola na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G.
Švéniho 3H, Prievidza. Taktiež informoval, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na
Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza v pracovných
dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie bolo doporučené dohodnúť si vopred).
Záver:

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/013082

Por.č.záznamu
015

Číslo záznamu
0017438/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

9 / 11

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti,
doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne
skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia
alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej
činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých
zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo
potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na
predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného
prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení
na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole
IV. v bode 10 zámeru.
Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov a dreva mobilným zariadením v
mieste ich vzniku a ich opakované využitie v priemysle a domácnostiach.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení
subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona
o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené
záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania,
ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere
navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H,
971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania
zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
RECYKLÁCIA s. r. o., Železničná 285/12, 972 41 Koš, Slovenská republika
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Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská
republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská
republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor SOŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza,
Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
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