KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Rimavská Sobota

OU-RS-OSZP-2021/011324-012

16. 09. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
Obec Klenovec, Nám. K. Salvu 1, 980 55 Klenovec
Výrok
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „príslušný orgán“) na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Územný plán obce Klenovec,
Zmeny a doplnky č.3“, ktoré predložil obstarávateľ obec Klenovec, so sídlom OcÚ, Nám. Karola Salvu 1, 980 55
Klenovec, IČO: 00318850, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona 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
toto rozhodnutie:
Strategický dokument: „Územný plán obce Klenovec, Zmeny a doplnky č.3“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“). Navrhovaný strategický dokument je možné
prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky a požiadavky, ktoré je
obstarávateľ povinný rešpektovať a splniť, v ďalších konaniach pri napĺňaní obsahu strategického dokumentu:
- Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 6. skupiny kvality BPEJ a podľa Prílohy č. 2 Nariadenia
vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy patrí navrhovaná
poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0757305/6 k najkvalitnejšej v danom k.ú. Závlahové zariadenia sa
v k.ú. Klenovec nenachádzajú. V ďalšom konaní je potrebné v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov.
- Rešpektovať záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešné stavby
Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu väzbu na riešené územie obce Klenovec v zmysle § 25 ods. 6
stavebného zákona.
- Do návrhu územnoplánovacej dokumentácie zapracovať a v návrhu rešpektovať trasovanie rimavskosobotského
skupinového vodovodu.
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- Parkovacie plochy, manipulačné a skladovacie plochy zabezpečiť voči prenikaniu ropných látok do podložia
(vhodná izolácia, sorpčná geotextília,...)
- Vody z povrchového odtoku zo sústredených parkovacích plôch, manipulačných plôch a skladových plôchodvádzať
cez ORL.
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa §
27 ods.1, písm. c) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrené doložiť stanovisko správcu vodného toku.
- Upozorňujeme, že ORL je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona a o stavebné povolenie na ORL je
potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP.
- Zo strany investora, najneskôr súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie navrhovaných ORL, požiadať o
povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku. K žiadosti o povolenie na vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku je potrebné doložiť vyjadrenie správcu toku.
- Počas realizácie navrhovaných stavieb používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k
ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok.
- V dotknutom území nachádza regionálna cesta II/526 v k. ú. obce Klenovec, preto je nutné v plnej miere dodržať
ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Odôvodnenie
Obstarávateľ, obec Klenovec so sídlom Nám. Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec, IČO: 00318850, predložil dňa
03.08.2021 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ RS
- OSZP") podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. oznámenie o strategickom dokumente a návrh zmeny strategického
dokumentu: „Územný plán obce Klenovec, Zmeny a doplnky č.3“ ( ďalej len „ÚPN Klenovec ZaD č.3“ ).
„ÚPN Klenovec ZaD č.3“, svojimi parametrami spĺňa kritériá podľa § 4 ods.2 písm b), c) zákona č.24/2006 Z.z.,
preto podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ RS - OSZP vykonal podľa § 7 zákona č.24/2006 Z.z..
OÚ RS – OSZP, po jeho preskúmaní podania podľa § 5 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z, podľa § 6 ods. 1 a 2 dňa
05.08.2021 rozoslal ÚPN Klenovec ZaD č.3 obstarávateľovi, schvaľovateľovi, dotknutým orgánom, dotknutej obci
a jej prostredníctvom dotknutej verejnosti a podľa § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z, v súlade s § 6 ods. 2) zákona
č.24/2006 Z.z ho zverejnil v elektronickej forme na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-klenovec-zmeny-doplnky-c-3
Dôvodom obstarania a spracovania dokumentu „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” je doplnenie funkčnej plochy pre triediaci
dvor tuhého komunálneho odpadu a pre kompostáreň. Ich úlohou je zabezpečiť optimálne využitie územia obce
v súlade s princípmi trva-lo udržateľného rozvoja. Dokument zosúlaďuje navrhovanú zmenu funkčného využitia
územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premieta ich do záväznej
časti schváleného územného plánu obce. Navrhovaná činnosť je situovaná v zastavanom území obce Klenovec, na
pozemku parc. KN C č. 1919/11, druh pozemku orná pôda, k.ú. Klenovec, okres Rimavská Sobota, v susedstve
areálu pre poľnohospodársku prvovýrobu Roľníckeho družstva Klenovec. Predpokladaný záber PPF je uvažovaný
1,593 ha. V blízkosti navrhovanej činnosti je stavba rimavskosobotského skupinového vodovodu. Areál navrhovanej
činnosti je prístupný po účelovej komunikácii a napojiteľný na existujúce rozvodné siete.
Triediaci dvor umožní separáciu väčšieho množstva komunálnych odpadov a tiež separáciu viac druhov
komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostáreň bude mať kapacitu najmenej 10
ton ročne.
Navrhovaný dokument ÚPN Klenovec ZaD č.3 v plánovanom rozsahu a režime nezmení únosný vplyv na prostredie
a zdravie obyvateľstva, pri zachovaní predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Lokalita nezasahuje
do prvkov územného systému ekologickej stability, nachádza sa mimo prírodných rezervácií, genofondovo
významných lokalít a chránených krajinných oblastí. Z hľadiska územnej ochrany prírody sa v navrhovanej lokalite
nenachádza žiadne vyhlásené, alebo navrhované územia či objekty chránené v zmysle zákona NR SR č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany. Navrhované
funkčné využitie územia v jednotlivých lokalitách nepredstavuje priame ohrozenie pre žiadny z prvkov územnej
stability.
OÚ RS - OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadal na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 zákona,
význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, na zdravie ľudí, pričom vychádzal z písomných stanovísk, ktoré
podľa § 6 ods. 6 zákona v zákonom stanovenej lehote OÚ RS - OSZP obdržal od nasledovných oslovených orgánov:
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1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát: (stanovisko č. OU-BBOOP6-2021/020933-002 zo dňa 10.8.2021)
V stanovisku uviedli že nepožadujú ďalej posudzovať strategický dokument za predpokladu dodržania týchto
podmienok: (citácia zo stanoviska)
„Návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚP obce Klenovec rieši vybudovanie kompostárne a triediaceho dvora tuhého
komunálneho odpadu na časti parcely C-KN 1919/11 v zastavanom území obce. Riešené územie sa nachádza na
juhovýchodnom okraji obce, vedľa areálu Roľníckeho družstva Klenovec, pri miestnej obslužnej komunikácii.
Zberný dvor umožní separáciu väčšieho množstva komunálnych odpadov a tiež separáciu viac druhov komunálnych
odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostáreň bude mať kapacitu najmenej 10 ton ročne.
Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy je 1,593 ha. Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 6.
skupiny kvality BPEJ a podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôdy patrí navrhovaná poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0757305/6 k najkvalitnejšej
v danom k.ú. Závlahové zariadenia sa v k.ú. Klenovec nenachádzajú. V ďalšom konaní je potrebné v celom rozsahu
rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
K oznámeniu o zmene strategického dokumentu nemáme ďalšie pripomienky.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie na vedomie a požiadavku na ochranu predmetnej poľnohospodárskej pôdy zahrnul do
podmienok vo výroku rozhodnutia.
2. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica: (záväzné stanovisko č. KPU BB-2021/15438-4/66598/PAV zo dňa
16.8.2021)
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so
strategickým dokumentom „Územný plán obce Klenovec, Zmeny a doplnky č.3“. Predmetný strategický dokument
nie je v strete so záujmami chránenými pamiatkovým zákonom.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
3. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP: (stanovisko č. 09087/2021/ODDUPZP-3 z 9.8.2021)
K „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” majú nasledovné stanovisko: (citácia zo stanoviska)
„Podľa grafickej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov
(ďalej „ÚPN VÚC BBK“) sa v katastrálnom území Klenovec nachádza: cesta II/526 navrhovaná na rekonštrukciu,
rimavskosobotský skupinový vodovod, hlavný distribučný VTL plynovod, chránená vodohospodárska oblasť
horného toku Ipľa, Rimavice a Slatiny, povodie vodárenského toku Klenovská Rimava, NPR Klenovský Vepor,
územie európskeho významu SKUEV0200 Klenovský Vepor, terestrický nadregionálny biokoridor NRBk 8/28
Cerová vrchovina - Ostrá - Muránska planina, terestrický regionálny biokoridor RBk 8/39 Bodnárka - Čremoš,
regionálne biocentrá RBc 8/5 Ostrá, RBc 8/8 Klenovský Vepor, RBc 8/37 Kotoška a RBc 8/38 Čremoš,
hydromeliorácie, ochranné lesy a lesy osobitného určenia.
V území dotknutom ZaD č. 3 sa nachádza trasa rimavskosobotského skupinového vodovodu a navrhovaná plocha
pre zariadenia poľnohospodárskej výroby.
Banskobystrický samosprávny kraj požaduje v predloženom strategickom dokumente:
1. Rešpektovať záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešné stavby
Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu väzbu na riešené územie obce Klenovec v zmysle § 25 ods. 6
stavebného zákona.
2. Do návrhu územnoplánovacej dokumentácie zapracovať a v návrhu rešpektovať trasovanie rimavskosobotského
skupinového vodovodu.
Predložený strategický dokument nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení a po splnení
našich požiadaviek k nemu nemáme pripomienky.
Nepožadujeme posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán akceptuje uvedené požiadavky pod č.1.a 2. a zahrnul ich podmienok vo výroku rozhodnutia.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: (záväzné stanovisko č. A/2021/01585 zo dňa
13.8.2021).
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K „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” predložili nasledovné záväzné stanovisko: (citácia zo stanoviska)
„S ú h l a s í sa s návrhom žiadateľa Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, zo dňa 05.08.2021 na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Klenovec - Zmeny a doplnky č. 3“.
Odôvodnenie
Dňa 05.08.2021 bola na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán
verejného zdravotníctva) doručená žiadosť o posúdenie návrhu a vydanie záväzného stanoviska na spracovanie
návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Klenovec - Zmeny a doplnky č. 3“.
Územný plán obce Klenovec - Zmeny a doplnky č. 3 rieši územie, ktoré sa nachádza na časti plochy parcely č.
1919/11, k.ú. Klenovec. Z južnej strany je územie ohraničené areálom roľníckeho družstva Klenovec, zo západnej
strany miestnou obslužnou komunikáciou, zo severnej strany ochranným pásmom skupinového vodovodu Klenovec
– Rimavská Sobota a z východnej strany časťou parcely, ktorú tvorí vzrastlá stromová krovinná a stromová vegetácia.
V územnom pláne obce Klenovec - Zmeny a doplnky č. 3 sa navrhujú nasledovné zmeny v riešenom území:
1. návrh funkčného využitia územia obce
– dopĺňa sa v časti výrobná funkcia o návrh plochy pre možnosť kompostovania a uskladňovania
tuhého komunálneho odpadu (TKO) - Zberný dvor TKO a kompostáreň.
2. vymedzenie zastavaného územia obce
– na juhovýchodnom okraji obce sa zastavané územie rozširuje o časť parcely č. 1919/11.
Predložený návrh je riešený v súlade s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovenými
v zákone č. 355/2007 Z.z., preto orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky:
5a./ Odpadové hospodárstvo: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/011520-2 zo dňa 12.8.2021).
K „ÚPN Klenovec ZaD č.3” nemá úsek žiadne pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006
Z.z..
5b./ Štátna vodná správa: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2021/011615-2 zo dňa 16.8.2021).
K „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” má nasledovné pripomienky: (citácia zo stanoviska)
„- Parkovacie plochy, manipulačné a skladovacie plochy zabezpečiť voči prenikaniu ropných látok do podložia
(vhodná izolácia, sorpčná geotextília,...)
- Vody z povrchového odtoku zo sústredených parkovacích plôch, manipulačných plôch a skladových plôchodvádzať
cez ORL.
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa §
27 ods.1, písm. c) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrené doložiť stanovisko správcu vodného toku.
- Upozorňujeme, že ORL je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona a o stavebné povolenie na ORL je
potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP.
- Zo strany investora, najneskôr súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie navrhovaných ORL, požiadať o
povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku. K žiadosti o povolenie na vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku je potrebné doložiť vyjadrenie správcu toku.
- Počas realizácie navrhovaných stavieb používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k
ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok.“
Posudzovaný dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán akceptuje uvedené pripomienky a zahrnul ich podmienok vo výroku rozhodnutia.
5c/. Ochrana ovzdušia: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/011469-2 zo dňa 12.8.2021).
K „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie stanovísk príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanoviská na vedomie.
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6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: (stanovisko č.OU-RSOCDPK-2021/0011432-2 zo 6.8.2021)
K „ÚPN Klenovec ZaD č.3 ” predložili nasledovné stanovisko: (citácia vyjadrenia)
„Podľa Vami predloženého oznámenia o zmene strategického dokumentu sa v dotknutom území nachádzajú nami
sledované záujmy – regionálna cesta II/526 v k. ú. obce Klenovec. K predloženému oznámeniu nemáme žiadne
pripomienky.
V prípade zásahu do našich sledovaných záujmov je nutné v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a akceptuje uvedenú legislatívnu požiadavku, ktorú zahrnul do
podmienok vo výroku rozhodnutia.
Dotknuté orgány - Okresný úrad Banská Bystrica, odd. ÚP, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor SOŽP, Okresný
úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Rimavská Sobota, OSŽP-úsek ochrany prírody
a krajiny, dotknutá obec Klenovec, sa v priebehu zisťovacieho konania nevyjadrili. Má sa za to že so zmenou
strategického dokumentu súhlasia bez pripomienok.
Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania, k navrhovanej zmene strategického dokumentu nevyjadrila.
Z doručených stanovísk zainteresovaných subjektov nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.
OÚ RS-OSZP ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách
zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené pripomienky a požiadavky v rozsahu ako sú uvedené v
ich stanoviskách. Všetky pripomienky, uvedené vo výroku rozhodnutia je potrebné zapracovať v ďalšom stupni
schvaľovacieho procesu.
Záver
OÚ RS-OSZP v rámci zisťovacieho konania, posúdil „ÚPN Klenovec ZaD č.3” v súlade s kritériami podľa prílohy č.
3 zákona č.24/2006 Z.z., z hľadiska povahy a rozsahu zmeny strategického dokumentu, jeho umiestnenia, únosného
zaťaženia riešeného územia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pripomienok vznesených doručených vyjadreniach a stanoviskách.
Na základe výsledkov zo zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 4 zákona č.24/2006, príslušný orgán zvážil súhrn
všetkých vznesených požiadaviek a uvedených pripomienok, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a nakoľko žiaden z dotknutých orgánov nevzniesol požiadavku na
posudzovanie strategického dokumentu, OÚ RS-OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Upozornenie:
„ÚPN Klenovec ZaD č.3” je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z.
dotknutá obec Klenovec, bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste
obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností, podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovaných činností vyplývajúcich zo zmien strategického dokumentu sú väčšie,
ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Vladimír Šándor
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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám.
Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie územného plánovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Nám. Ľudovíta Štúra
5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
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