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

Číslo: 72-724/2019

Banská Bystrica 12. apríla 2019

ROZHODNUTIE
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, vecne príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov, miestne príslušný podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR
č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na
základe žiadosti organizácie REGOS s.r.o. Bratislava takto
rozhodol:
Podľa § 10 ods. 1 a nasl. zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“)
povoľuje
organizácii:

REGOS s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

so sídlom:

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

IČO:

36 640 638

v dobývacom priestore:

Lutila I

banskú činnosť – otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska bentonitu pri dodržaní
týchto podmienok:
1. Banskú činnosť vykonávať v rozsahu predloženej Zmeny č. 2 Plánu otvárky, prípravy
a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I, ktorý je
zaprotokolovaný na OBÚ v Banskej Bystrici pod č. 1427-2427/2018.
2. Dobývanie výhradného ložiska bentonitu vykonávať v hraniciach určeného dobývacieho
priestoru Lutila I a činnosť riadiť tak, aby nedošlo k prekročeniu hraníc pozemkov parc.
KN-C č. 3708/4, 3708/30 a 3708/32 v k. ú. Lutila.
3. Platnosť tohto rozhodnutia sa časovo obmedzuje do 31.12.2032.
Zodpovedný vedúci zamestnanec:

RNDr. Jozef Hodermarský
Nevská 1, 841 06 Bratislava

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho lomu s ročnou ťažbou vyššou
ako 500 tisíc ton vydal Obvodný banský úrad v Bratislave dňa 12.11.2012 pod číslom 7192619/2012.
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Námietky proti banskej činnosti - otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu
v dobývacom priestore Lutila I vzniesli títo účastníci konania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obec Lutila, Obecný úrad, Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Peter Imriš, Kamenná 22, 966 22 Lutila
OZ Kremnické vrchy pre život, Bartošova Lehôtka 170, 967 01 Kremnica
Mgr. Júlia Okoyeocha Kaštierová, Bartošova Lehôtka 106, 967 01 Kremnica
Bc. Ján Pročka, Dobšinského 4134/19, 966 22 Lutila
Bc. Alexandra Pročková, Dobšinského 4134/19, 966 22 Lutila
Mgr. Slávka Pročková, Dobšinského 4134/19, 966 22 Lutila
Bc. Ján Pročka ml., Dobšinského 4134/19, 966 22 Lutila
Lutila O. Z., Dobšinského 4134/19, 966 22 Lutila.

Obvodný banský úrad (ďalej aj „OBÚ“) v Banskej Bystrici podľa § 18b ods. 3 zákona
č. 51/1988 Zb. vznesené námietky účastníkov konania zamieta.
Odôvodnenie:
Organizácia REGOS s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (ďalej len „organizácia“) bola
oprávnená požiadať o povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Lutila I (ďalej aj „DP
Lutila I“) lebo:
1.

je držiteľom banského oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Banskej
Bystrici pod č. 2196/518/Mg-Sch/2005 zo dňa 11.10.2005. Podľa § 4a ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb.:
(1) Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom,
uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených
nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného
banského úradu (ďalej len "banské oprávnenie").

2. je zapísaná v registri partnerov verejného sektora
Podľa § 4a ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.:
(3) Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je
zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
3. organizácii nezaniklo oprávnenie dobývať výhradné ložisko v dobývacom priestore Lutila I
v zmysle § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v platnom znení (ďalej len „banský zákon“).
4. organizácia podala žiadosť o povolenie banskej činnosti v súlade s § 17 ods. 1 zákona č.
51/1988 Zb. cit.:
„(1) Žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 9 až 13 s predpísanou dokumentáciou a
dokladmi predkladá organizácia najneskôr 3 mesiace pred plánovaným začatím prác
obvodnému banskému úradu.“
Žiadosť bola doručená dňa 21. septembra 2018, pričom organizácia v žiadosti uviedla
plánované začatie činnosti v mesiaci január 2019.
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb., cit.:
„Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk 7) povoľuje obvodný banský úrad. So
žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán otvárky, prípravy a dobývania a predpísanú
dokumentáciu.“
a tiež v náväznosti podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb., cit.:
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„(2) Obvodné banské úrady ďalej
b) povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch
vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred
zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu
hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské
diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich
prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské
stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti
s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej
skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie,
zmeny a odstránenie,“
je OBÚ v Banskej Bystrici je vecne príslušný na konanie,
a zároveň podľa § 1 písm. b) vyhl. MH SR č. 333/1996 Z. z., cit.:
„Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 1) sa ustanovujú takto:
b) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom,
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice,
Tvrdošín,“
aj miestne príslušný na konanie (činnosť bude vykonávaná v k. ú. Lutila, okres Žiar nad
Hronom)
***
Na OBÚ v Banskej Bystrici bola dňa 21.9.2018 doručená žiadosť organizácie o povolenie
banskej činnosti podľa predloženej Zmeny č. 2 Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného
ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I na roky 2018 – 2032.
Predložená žiadosť a dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie
navrhovanej banskej činnosti, preto OBÚ v Banskej Bystrici vyzval organizáciu listom č. 14272427/2018 zo dňa 11. októbra 2018 na doplnenie podania, stanovil lehotu na doplnenie a konanie
prerušil.
***
OBÚ v Banskej Bystrici podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb., cit:
„Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho
sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie
konanie podľa osobitného predpisu, obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej
úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský úrad
zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem
údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a
záverečné stanovisko, ak bolo vydané.“
v súvislosti s vydaním záverečného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie č. 1864/2016-3.4/jm - Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III rozšírenie plochy pre ťažbu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III zverejnil dňa 15.10.2018
na svojej úradnej tabuli
- Kópiu oznámenia verejnosti o začatí konania
- Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti na výhradnom ložisku bentonitu v DP Lutila
I č. j. 1427-2427/2018
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1864/2016-3.4/jm Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila
I a Stará Kremnička III.
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Hlavný banský úrad na základe žiadosti OBÚ v Banskej Bystrici zo dňa 15.10.2018 zverejnil
„Oznámenie verejnosti o začatí konania - povolenie banskej činnosti na ložisku bentonitu v DP
Lutila I na roky 2019 – 2032 na svojej webovej stránke.
***
So žiadosťou a v priebehu konania organizácia predložila:















2x Zmenu č. 2 Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu
v dobývacom priestore Lutila I na roky 2018 – 2032 (ďalej aj „POPD“), vypracovanú RNDr.
Jozefom Hodermarským (odborne spôsobilým projektantom BČ a ČVBS - č. osvedčenia
719-2619/2012/1)
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie vydané pod č. 1864/2016-1.7/jm zo dňa 31.3.2016
Súhlas Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica ako vlastníka pozemkov
s predloženým návrhom POPD zo dňa 18.9.2018
Vyjadrenie obce Lutila č. OcÚ 381/2018 zo dňa 10.10.2018, v ktorom obec nesúhlasí
s rozšírením ťažby na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III na základe prijatého uznesenia
OZ č. 23/2015 z 11.5.2015
Rozhodnutie o dočasnom vyňatí časti pozemku parc. KN-C č. 3708/1 a pozemku parc.
KN-C č. 3708/4 v katastrálnom území Lutila o výmere 133 904 m2 vydané Okresným
úradom Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-ZH-PLO-2018/000584 zo
dňa 17.1.2018 do 31.12.2032 na základe geometrického plánu č. 151/2017 úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom dňa 7.12.2017 na zmenu hraníc
medzi pozemkami p. č. 3708/1 a 3708/4 a na oddelenie pozemku 3708/30
Geometrický plán č. 151/2017 úradne overený Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálnym odborom pod č. 487/47 dňa 7.12.2017 na zmenu hraníc medzi pozemkami p. č.
3708/1 a 3708/4 a na oddelenie pozemku 3708/30
Rozhodnutie o dočasnom vyňatí časti pozemku parc. KN-C č. 3708/1 v katastrálnom
území Lutila o výmere 18 570 m2 vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, pozemkový
a lesný odbor pod č. OU-ZH-PLO-2019/003087 zo dňa 15.3.2019 na dobu 20 rokov do
31.3.2039 na základe geometrického plánu č. 36624039-56/20128 úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom dňa 22.10.2018 pod číslom
453/18 ako novovytvorenej parc. KN-C č. 3708/32 v kat. území Lutila.
Geometrický plán č. 36624039-56/20128 úradne overený Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálnym odborom pod č. 453/18 dňa 22.10.2018 na oddelenie pozemkov parc.
č. 3708/31, 3708/32 a 3708/33
Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-BB-OSZP1-2018/024764-4-Ku zo dňa 24.8.2018, v ktorom Okresný úrad
uvádza, že v území určeného dobývacieho priestoru Lutila I sa nachádzajú biotopy
európskeho významu a národného významu, a ťažobnou činnosťou môže dôjsť k ich
zničeniu, resp. znehodnoteniu. Výskyt biotopov európskeho významu a národného významu
na území vyčleneným Plánom OPD nie je vo vyjadrení uvedený. Zároveň Okresný úrad
Banská Bystrica upozorňuje, že vydaním tohto vyjadrenia ostávajú osobitné právne predpisy
nedotknuté.
Vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné
prostredie podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách č. OU-ZH-OSZP008834-002/2018 zo dňa 5.9.2018, v ktorom súhlasí s rozšírením ťažby v dobývacom
priestore Lutila I za podmienok dodržiavania ustanovení vodného zákona a ďalej uvádza, že
v zmysle § 40 ods. 2 banského zákona je organizácia pri banskej činnosti oprávnená

5









vypúšťať banskú vodu, ktorú nepotrebuje pre vlastnú činnosť, do povrchových vôd alebo
podzemných vôd spôsobom a za podmienok určených vodohospodárskym orgánom
rozhodnutím podľa § 20 ods. 4 vodného zákona.
Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné
prostredie ako orgánu štátnej vodnej správy č. OU-ZH-OSZP-2016/010806-R-008 zo dňa
29.11.2016, ktorým podľa § 40 ods. 2 banského zákona v spojitosti s § 21 ods. 1 písm. j)
vodného zákona určil podmienky na diskontinuálne vypúšťanie banských vôd z banského
priestoru ložiska bentonitu dobývacieho priestoru Lutila I nepriamo do podzemných vôd
a v čase mimoriadnych zrážok a topenia snehu aj do povrchových vôd – Jelšový potok.
Vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné
prostredie ako orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydané pod č. OU-ZH008878-2/2018 zo dňa 27.8.2018, v ktorom Okresný úrad nemá zásadné námietky pri
dodržaní podmienok v ňom uvedených
Súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, štátna správa ochrany ovzdušia podľa § 17
ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na zmenu
stacionárneho stredného zdroja znečistenia ovzdušia pre prevádzkovateľa REGOS s.r.o.,
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36 640 638 a pre zdroj lom bentonitu Lutila I
vydaný pod č. č. OU-ZH-OSZP-008829-3/2018/1 zo dňa 19.9.2018
Záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie č. 6968/2018-1.7/ss zo dňa 16.11.2018, v ktorom sa uvádza, že návrh
na povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Lutila I je z koncepčného hľadiska
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR
1864/2016-1.7/jm zo dňa 31.3.2016.

Predložená Zmena č. 2 Plánu otvárky, prípravy a dobývania rieši kompletnú banskú
činnosť v DP Lutila I, t. j. rozširuje celkovú plochu dotknutú banskou činnosťou,
a zároveň obsahuje a zahŕňa aj všetky náležitosti týkajúce sa predchádzajúcich povolení
banskej činnosti (rozhodnutie č. 566-1194/2013 zo dňa 5.4.2013 a zmena povolenej banskej
činnosti - rozhodnutie 1041-1996/2015 zo dňa 24.7.2015).
Podľa predloženej zmeny č. 2 POPD je priemerná ročná ťažba plánovaná na 40 000 –
70 000 ton/rok. Vlastné dobývanie bude vykonávané povrchovým spôsobom bez použitia
trhacích prác, na ploche 11,46 ha. Banská činnosť bude vykonávaná na pozemkoch – parc. KN-C
č. 3708/4, 3708/30 a 3708/32 v katastrálnom území Lutila dočasne vyňatých z lesného pôdneho
fondu, ich vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, ktorá súhlasila
s využitím týchto pozemkov pre účely vykonávania banskej činnosti. K uvedenej činnosti vydalo
záväzné stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR, v ktorom uviedlo, že návrh na
povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Lutila I je z koncepčného hľadiska v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s vydaným záverečným stanoviskom
MŽP SR 1864/2016-1.7/jm zo dňa 31.3.2016. Ostatné dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli
námietky proti navrhovanej činnosti.
Kapacita skládky skrývkových hmôt na východnej hranici ťažobného priestoru je naplnená,
preto bude vytvorená nová skládka na dočasné uloženie skrývkových hmôt na pozemku parc. č.
3708/32 v k. ú. Lutila o rozlohe 1,857 ha, ktorý bol vyčlenený Geometrickým plánom č. 453/18.
Organizácia požiada OBÚ v Banskej Bystrici o zaradenie úložiska do príslušnej kategórie
v súlade so zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Plnenie pripomienok a podmienok uvedených vo vyjadreniach, záväzných stanoviskách resp.
rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy organizácia zapracovala do bodu 1.3.4. Plánu
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otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I
v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky č. 89/1988 Zb., kde je uvedené, že plán otvárky, prípravy
a dobývania musí obsahovať bod 1.3.4 s názvom „Prehľad objektov a záujmov chránených
podľa osobitných predpisov dotknutých plánovanou činnosťou, spôsob zabezpečenia požiadaviek
vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ich
ochrana“.
OBÚ v Banskej Bystrici podľa § 18 ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. listom pod č. 14272939/2018 zo dňa 20.11.2018 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy
začatie konania a nariadil na deň 9.1.2019 ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou.
Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky (množstvo snehu v dôsledku
hustého sneženia) sa nebolo možné dopraviť do lomu a preto v rámci ústneho pojednávania
nemohla byť uskutočnená miestna ohliadka (nikto z prítomných účastníkov konania vzhľadom
na extrémne snehové podmienky nevzniesol žiadne pripomienky ani námietky z dôvodu
neuskutočnenia miestnej ohliadky). Zápisnica z ústneho pojednávania je na OBÚ v Banskej
Bystrici zaprotokolovaná pod č. 75-55/2019.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), cit.:
„(2) Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa
pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.“
OBÚ v Banskej Bystrici dal možnosť účastníkom konania sa vyjadriť pred vydaním rozhodnutia
v predmetnej veci k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré zásielky týkajúce sa oznámenia o začatí konania
a nariadenie ústneho pojednávania boli vrátené ako nedoručené s poznámkou „adresát
neznámy“, OBÚ v Banskej Bystrici dal aj týmto účastníkom konania, ktorých pobyt mu nebol
známy, možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia - uvedenú písomnosť doručil aj verejnou
vyhláškou a to tak, že bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli OBÚ v Banskej Bystrici
a na úradnej tabuli obce Lutila.
OBÚ v Banskej Bystrici zároveň podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., cit.:
„(2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný
rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne
najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju
primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán
nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením
dôvodov upovedomiť.“
upovedomil účastníkov konania, že Hlavný banský úrad so sídlom Kammerhofská 25, 969 50
Banská Štiavnica ako odvolací orgán (ďalej len „HBÚ Banská Štiavnica“) podľa § 49 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia banskej činnosti
– otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I do
31.5.2019 z dôvodu, že OBÚ v Banskej Bystrici nestihne rozhodnúť v lehote 60 dní, pretože sa
jedná o zložitý prípad z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.
K povoleniu banskej činnosti v priebehu konania vyjadrili svoj nesúhlas títo účastníci konania:
1. Obec Lutila, Obecný úrad, Štefánikova 84, 966 22 Lutila
2. Ing. Peter Imriš, Kamenná 22, 966 22 Lutila
3. OZ Kremnické vrchy pre život, Bartošova Lehôtka 170, 967 01 Kremnica
4. Mgr. Júlia Okoyeocha Kaštierová, Bartošova Lehôtka 106, 967 01 Kremnica
5. Bc. Ján Pročka, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
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6.
7.
8.
9.

Bc. Alexandra Pročková, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Mgr. Slávka Pročková, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Bc. Ján Pročka ml., Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Lutila O. Z., Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila.

OBÚ v Banskej Bystrici k jednotlivým námietkam uvádza nasledovné:
Obec Lutila vo vyjadrení zo dňa 10.10.2018 konštatuje, cit.: „obec nesúhlasí s rozšírením ťažby
na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III na roky 2017-2036 na základe prijatého uznesenia
OZ č. 23/2015 z 11.5.2015“.
OBÚ v Banskej Bystrici sa nevie vyjadriť k nesúhlasu obce Lutila, keďže v predloženom
vyjadrení obec neuviedla žiadny dôvod.
K vyjadreniu Petra Imriša zo dňa 6.1.2019, ktoré bolo predložené na ústnom pojednávaní dňa
9.1.2019 a tiež neskôr aj doručené na OBÚ v Banskej Bystrici dňa 16.1.2019
1. Požiadavku oboch účastníkov konania na pozastavenie správneho konania o povolení
banskej činnosti v DP Lutila I do vydania právoplatného rozsudku súdu na základe
napadnutia Záverečného stanoviska MŽP SR „Rozšírenie ťažby bentonitov na ložiskách
Lutila I a Stará Kremnička III“ na Krajskom súde v Bratislave OBÚ v Banskej Bystrici
neakceptuje, pretože:
a) nesúvisí s predmetom správneho konania o povolení banskej činnosti v DP Lutila I,
b) Záverečné stanovisko MŽP SR „Rozšírenie ťažby bentonitov na ložiskách Lutila I.
a Stará Kremnička III“ je platné a preto OBÚ v Banskej Bystrici môže na jeho podklade
konať.
2. K námietke, že neboli dostatočne zohľadnené pripomienky podané v rámci procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie, OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie pri ťažbe bentonitov v DP Lutila I bol ukončený
vydaním záverečného stanoviska, ktoré je platné a slúži ako podklad pre konanie, a je
potrebné dodať, že bolo vydané záväzné stanovisko MŽP SR, v ktorom sa uvádza, že návrh
na povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Lutila I je z koncepčného hľadiska
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a tiež aj so záverečným stanoviskom.
3. Ako bolo vyššie uvedené, OBÚ v Banskej Bystrici nemá kompetencie na posúdenie správy
„Posúdenie vplyvu ťažby bentonitu na degradáciu biotopov v Kremnických vrchoch
vypracovanú Ing. Michalom Kravčíkom.
4. Čo sa týka primeraného predĺženia na podanie pripomienok, OBÚ v Banskej Bystrici dal
možnosť účastníkom konania, teda aj Ing. Petrovi Imrišovi, sa vyjadriť pred vydaním
rozhodnutia v predmetnej veci k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie a tiež podľa § 23 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
Je potrebné dodať, že Ing. Peter Imriš dňa 4.1.20019 osobne prevzal na OBÚ v Banskej
Bystrici listovú zásielku týkajúcu sa oznámenia o začatí konania a nariadenie ústneho
pojednávania, počas jeho prítomnosti na úrade mal k dispozícii spis s možnosťou nahliadnuť
do neho, pričom mu boli vyhotovené fotokópie dokumentov, o ktoré požiadal.
5. OBÚ v Banskej Bystrici k pripomienkam týkajúcich sa zapracovania podmienok Záverečného
stanoviska do Zmeny č. 2 Plánu otvárky, prípravy a dobývania konštatuje, že MŽP SR vydalo
záväzné stanovisko č. 6968/2018-1.7/ss zo dňa 16.11.2018, v ktorom nemalo pripomienky
k zapracovaniu plnenia podmienok uvedených v záverečnom stanovisku do Zmeny č. 2 Plánu
otvárky, prípravy a dobývania a uviedlo, že návrh na povolenie banskej činnosti v dobývacom
priestore Lutila I je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR 1864/2016-1.7/jm zo dňa 31.3.2016.
6. OBÚ v Banskej Bystrici má za to, že nie je dôvod do výrokovej časti tohto rozhodnutia uviesť
všetky podmienky uvedené v Záverečnom stanovisku MŽP SR, pretože sú to podmienky
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stanovené MŽP SR, ktoré nevznieslo v záväznom stanovisku žiadne pripomienky ani
námietky k ich zapracovaniu a plneniu do zmeny č. 2 POPD a ani nepožadovalo, aby ich
OBÚ v Banskej Bystrici zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vyjadrenia OZ Kremnické vrchy pre život zo dňa 3.2.2010 a Mgr. Júlie Okoyeocha Kaštierovej
zo dňa 18.2.2019 sú rovnaké, cit.:
„Nakoľko jeden z účastníkov konania podal pred Krajským súdom v Bratislave v žalobe proti
Ministerstvu životného prostredia v konaní číslo: 6S/280/2016, návrh na predbežné súdne
opatrenie, aby súd pozastavil svojím rozhodnutím ťažbu surovín v predmetnej oblasti, s
odôvodnením, že štát, zastúpený ministerstvom nemá relevantné doklady o prieskume biotopov v
priestoroch ťažby (od príslušných ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré sú pre štát
nepochybne dôveryhodným partnerom), žiadam aby banský úrad pozastavil prejednávanie povolenia
banskej činnosti v predmetnej lokalite, pokým Krajský súd Bratislava nevydá právoplatné rozhodnutie v
tejto veci.
Mám za to, že banský úrad by rozhodnutím o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore
Lutila I, porušoval Zákon o ochrane prírody a krajiny ako aj Ústavu SR.“
Požiadavku konania na pozastavenie správneho konania o povolená Banskej činnosti v DP
Lutila I do vydania právoplatného rozsudku súdu na základe napadnutia Záverečného stanoviska
MŽP SR „Rozšírenie ťažby bentonitov na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III“ na Krajskom
súde v Bratislave OBÚ v Banskej Bystrici neakceptuje, pretože:
1. nesúvisí s predmetom správneho konania o povolení banskej činnosti v DP Lutila I,
2. Záverečné stanovisko MŽP SR „Rozšírenie ťažby bentonitov na ložiskách Lutila I. a Stará
Kremnička III“ je platné a preto OBÚ v Banskej Bystrici môže na jeho podklade konať.
Vo vyjadreniach zo dňa 18.2.2019 Bc. Alexandra Pročková, Bc. Ján Pročka ml. a Mgr. Slávka
Pročková, ktoré sú takmer identické, poukazujú na skutočnosť, „že chýba výpočet maximálnej
environmentálnej záťaže na krajinu. Ak teda nie je vypracovaná takáto štúdia na maximálnu
záťaž, pýtajú sa, na základe čoho vieme, či uvedená záťaž už neprekračuje možné stanovené
maximá, a len stroho konštatujete, že nie sú prekročené. Ďalej vo vyjadrení poukazujú na
hydrologickú štúdiu vypracovanú Ing. Michalom Kravčikom, Csc., ktorý vypočítal, že uvedené
rozširovanie ťažby do budúcnosti, bude mať na okolitú krajinu fatálne následky.
Z uvedeného je zrejmé, že závery, ktoré chce urobiť Banský úrad v B. Bystrici sú znova
predčasné, a nezakladajú sa na úplnej pravde. Na ústnom pojednávaní nebola urobená fyzická
obhliadka miesta rozšírenia ťažby Lutila I., čo je tiež procesná prekážka nie v súlade so
správnym poriadkom.“
Na záver v týchto vyjadreniach je uvedené:
„Žiadam, aby bolo konanie prerušené prípadne zastavené z uvedených dôvodov:
1. Pre procesné pochybenia a porušenia správneho poriadku hlavne §21 a iných
2. Pre zavádzajúce a možné nepravdivé a neúplné informácie Obvodného banského úradu B.
Bystrica, ktoré som opísala vyššie.
Taktiež žiadam, aby bol predložený a to v lehote určenej zákonom súlad ťažobnej činnosti
spoločnosti Regos s územným plánom obce Lutila, čo nevyhnutne vyžaduje zákon pre
pokračovanie v ďalšej banskej činnosti. Ak dokumenty nie sú v poriadku, žiadam uvedené
konanie zastaviť pre nesúlad so zákonom a jeho možného porušenia. Pričom mám vedomosť o
tom, že obec Lutila na zastupiteľstve dňa 14.2.2019 má záujem znova otvoriť otázku zmeny
územného plánu. Je mi jasné, že uvedené zmeny sa týkajú hlavne zosúladenia banskej činnosti s
územným plánom obce Lutila, čo je neklamným a jasným znakom toho, že starosta obce Lutila
ide proti uzneseniu obecného zastupiteľstva a vôle občanov obce Lutila, ktorí viackrát vyjadrili
jasný nesúhlas s pokračovaním v ťažobnej činnosti. Ak uvedenými podkladmi nedisponujete v
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tomto čase, je nanajvýš alibistické, aby ste predlžovali konanie do chvíle, kedy obec Lutila
dodatočne zapracuje pravdepodobne nezákonne uvedené nedostatky a následne vy rozhodnete o
povolení ďalšej rozšírenej ťažby.“
OBÚ v Banskej Bystrici uvádza nasledovné:
1. OBÚ v Banskej Bystrici nie je príslušný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
uvedené je v kompetencii iných orgánov štátnej správy, uvedené náležitosti ako dotknutá
verejnosť bolo potrebné riešiť v konaní vedenom na MŽP SR pri posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. Pre OBÚ v Banskej Bystrici je podkladom záverečné stanovisko MŽP
SR, v ktorom sú uvedené podmienky pre vykonávanie navrhovanej činnosti, ktoré
organizácia zapracovala do zmeny č. 2 plánu otvárky a prípravy.
2. K ústnemu pojednávaniu, čo sa týka sa miestnej ohliadky, sa OBÚ v Banskej Bystrici
vyjadril už vyššie. Bc. Alexandra Pročková, Bc. Ján Pročka, ml. a ani Mgr. Slávka
Pročková sa ústneho pojednávania nezúčastnili, v prípade účasti sa mohli vyjadriť resp.
navrhnúť riešenie týkajúce sa miestnej ohliadky
3. V aktuálnom Územnom pláne obce Lutila je (a musí byť) zahrnutý dobývací priestor Lutila
I, pretože podľa § 26 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. „Hranice určeného dobývacieho
priestoru vyznačí orgán územného plánovania v územnoplánovacej dokumentácii“. OBÚ
v Banskej Bystrici ďalej zdôrazňuje, že podľa § 27 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb.
„Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je rozhodnutím o využití územia v
rozsahu jeho vymedzenia na povrchu“, t. j. určením dobývacieho priestoru Lutila I bolo
uvedené územie jednoznačne určené na dobývanie výhradného ložiska bentonitu.
4. Predložené vyjadrenia resp. stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy slúžia ako
podklad a OBÚ v Banskej Bystrici z nich vychádzal pri rozhodovaní o povolení banskej
činnosti v DP Lutila I, ak sú tieto vyjadrenia resp. stanoviská dotknutých orgánov štátnej
správy „zavádzajúce a možné nepravdivé a neúplné“, bolo potrebné obrátiť sa na tieto
orgány.
K stanovisku Lutila O. Z. zo dňa 29.1.2019
1. K námietke, že Lutila O. Z. nebola prizvaná na ústne pojednávanie ako účastník konania.
Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.: „Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v
konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k
navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej
účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.“
Občianske združenie Lutila O. Z. nebolo účastníkom konania o posudzovaní vplyvov
navrhovanej činnosti na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
pretože nebolo uvedené medzi zástupcami dotknutej verejnosti v Záverečnom stanovisku „Ťažba
bentonitu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III”, ktoré vydalo Ministerstvo životného
prostredia, odbor environmentálneho posudzovania pod č. 1864/2016-3.4/jm.
Na základe uvedeného Občianske združenie Lutila O.Z. nebolo účastníkom konania
v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, t. j. v konaní o povolenie banskej činnosti
v dobývacom priestore Lutila.
V zmysle uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici až do dňa 4.2.2019, keď bolo doručené uvedené
stanovisko Lutila O. Z., nemal vedomosť o účastníctve občianskeho združenia Lutila O. Z.
v konaní o povolenie banskej činnosti v DP Lutila I, teda ani v čase ústneho pojednávania,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9.1.2019.
Tvrdenie, že zástupcovia občianskeho združenia Lutila O. Z. sa nemohli zúčastniť na ústnom
pojednávaní, je zavádzajúce, pretože predseda Lutila O. Z. (Mgr. Slávka Pročková) a aj ďalší
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členovia občianskeho združenia Lutila O. Z. sú účastníkmi konania o povolení banskej činnosti
v DP Lutila I a oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 9.1.2019
im bolo zaslané v dostatočnom predstihu – čiže nič nebránilo aspoň niektorým členom
občianskeho združenia Lutila O. Z. zúčastniť sa na predmetnom ústnom pojednávaní.
OBÚ v Banskej Bystrici podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., cit.:
„(1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť
rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.“
akceptuje účastníctvo občianskeho združenia Lutila O. Z. v konaní o povolenie banskej činnosti
v DP Lutila I a priznáva mu postavenie účastníka konania.
2. Požiadavka na nedostatočné vyhodnotenie vplyvov rozšírenia ťažby na životné prostredie
Táto požiadavka nie je ničím podložená, dokladom toho je i predložené záväzné stanovisko
MŽP SR k žiadosti o rozšírenie dobývania podľa POPD – Zmena č. 2, ktoré jednoznačne
dokladuje, že navrhovateľ splnil všetky stanovené opatrenia zo záverečného stanoviska MŽP SR
a navrhovaná banská činnosť je v súlade s týmto záverečným stanoviskom.
3. Požiadavka poukazujúca na výsledky štúdie Ing. Michala Kravčíka, CSc.
OBÚ v Banskej Bystrici vychádza a plne rešpektuje záverečné stanovisko MŽP SR,
v ktorom v rámci environmentálneho hodnotenia bol vypracovaný odborný posudok od RNDr.
Kamila Vranu, CSc., vedeného v zozname spôsobilých osôb pod č. 126/96-OPV, ktorý bol
spracovaný aj na základe vlastných poznatkov z vykonanej obhliadky a ktorý obsahuje
požadované rozšírené informácie o tektonických, hydrogeologických a hydrologických
pomeroch územia, ktorého výsledky následne nespochybnil žiadny účastník konania, odborné
organizácie ani dotknuté subjekty štátnej správy.
4. Požiadavka na prerušenie, prípadne zastavenie konania
1. Lutila O. Z. nebola pozvaná na ústne pojednávanie, pretože do 9.1.2019, kedy sa
uskutočnilo ústne pojednávanie, nepožiadala o priznanie účastníctva v konaní
o povolenie banskej činnosti v DP Lutila I. K miestnej ohliadke sa OBÚ v Banskej
Bystrici vyjadril už vyššie.
2. OBÚ v Banskej Bystrici pri náležitostiach týkajúcich sa životného prostredia vychádza
z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, resp. zo záverečného stanoviska MŽP SR
– je potrebné obrátiť sa na tieto orgány.
3. OBÚ v Banskej Bystrici k porušeniu občianskych práv občianskeho združenia Lutila
O. Z. z dôvodu nezaradenia ako účastníka konania v konaní o povolenie banskej činnosti
v DP Lutila I sa vyjadril už vyššie.
OBÚ v Banskej Bystrici vyššie uvedené námietky proti vykonávaniu banskej činnosti
v dobývacom priestore Lutila I vyhodnotil ako neopodstatnené a preto ich zamietol.
OBÚ v Banskej Bystrici v konaní o povolenie banskej činnosti - otvárky, prípravy
a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I preskúmal úplnosť
žiadosti a doloženej dokumentácie, vyriešenie celospoločenských záujmov chránených podľa
osobitných predpisov a posúdil vhodnosť navrhovanej technológie pri dobývaní výhradného
ložiska.
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Na základe uvedených skutočností rozhodol OBÚ v Banskej Bystrici tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Organizácia uhradila správne poplatky vo výške 33 eur za vydanie rozhodnutia (položka č.
175 písm. a) sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a nasledovných zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Hlavný banský úrad
v Banskej Štiavnici. Odvolanie sa podáva na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu
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O: Obvodný banský úrad Banská
Bystrica
SN: 0x00ADD898
S časovou pečiatkou

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania
REGOS s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Obec Lutila, Obecný úrad, Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Renáta Kamenská, Stará Kremnička 115, Žiar nad Hronom
Mária Bániová, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Mária Barjanová, Stará Kremnička 107, 965 01 Žiar na d Hronom
Ing. Peter Barančok, Podhorská 33, 966 22 Lutila
Ing. Jozef Barniak, Podhorská 35, 966 22 Lutila
Terézia Čižniarová, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Vladimír Čižniar, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Miroslav Dvonč, Podhorská 17, 966 22 Lutila
Eva Grznárová, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Mgr. Miriama Grznárová, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Miroslav Grznár, Š. Moysesa 441/58, 965 01 Žiar nad Hronom
Richard Grznár, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Zlatica Haringová, Horná Trnávka 21, 966 01 Prestavlky
Alena Hlaváčová, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
MUDr. Lenka Hlaváčová, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Daniel Hlaváč, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Igor Hlaváč, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Dušan Hronský, Gazdovská 65, 966 22 Lutila
MUDr. Dušan Hrnčiar, Dolná 100/72, 967 01 Kremnica
Ing. Peter Imriš, Kamenná 22, 966 22 Lutila
Peter Jagoš, Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom
Peter Jagoš, Hollého 3/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Jolana Kamenská, Stará Kremnička 84, 965 01 Žiar nad Hronom
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Renáta Kamenská, Stará Kremnička 115, 965 01 Žiar nad Hronom
Miroslav Kamenský, Stará Kremnička 115, 965 01 Žiar nad Hronom
Lýdia Kaštierová., Bartošova Lehôtka 119, 967 01 Kremnica
Lucia Kaštierová, Bartošova Lehôtka 119, 967 01 Kremnica
Ing. Jana Kollárová, Stará Kremnička 238, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Ignác Krišš, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Zuzana Kriššová, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Zuzana Kyselová, Bartošova Lehôtka 14, 967 01 Kremnica
Ing. Jozef Murgaš, Moyzesova 677/71 A, 966 22 Lutila
Mgr. Jaroslav Nárožný, Stará Kremnička 110, 965 01 Žiar nad Hronom
Terézia Námešná, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar na Hronom
Cecília Novodomcová, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Štefan Novodomec, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
JUDr. Monika Novodomcová, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Júlia Okoyeocha Kaštierová, Bartošova Lehôtka 106, 967 01 Kremnica
Bc. Iveta Perinová, Bartošova Lehôtka 71, 967 01 Kremnica
Ing. Ľuboš Perina, Bartošova Lehôtka 71, 967 01 Kremnica
Michaela Piatriková, Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom
Považanovci Ľuboš a Adriana, Bartošova Lehôtka 166, 967 01 Kremnica
Bc. Ján Pročka, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Bc. Alexandra Pročková, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Mgr. Slávka Pročková, Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Bc. Ján Pročka ml., Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
Jaroslav Sekereš, Stará Kremnička 121, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Daniela Štrasserová, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Helena Šándorová, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Ján Šándor, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Eva Šimková, Stará Kremnička 64, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Alena Ťahúňová, Stará Kremnička 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Mária Ťahúňová, Stará Kremnička 6, 965 01 Žiar nad Hronom
Ivana Uhríková, M. Chrásteka 13/31, 965 01 Žiar nad Hronom
Tibor Ivan, Bartošova Lehôtka 1145, 967 01 Kremnica
SOS Kremnica, o. z., Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica
Lutila O. Z., Dobšinského 413/19, 966 22 Lutila
OZ Kremnické vrchy pre život, Bartošova Lehôtka 170, 96701 Bartošova Lehôtka
OZ Kremnica nad zlato, J. Horvátha 896/22, 967 01 Kremnica
Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01
Žiar nad Hronom

