
OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V PRIEVIDZI 
Matice slovenskej IO, 971 O 1 Prievidza, 

Podľa rozdeľol1llfka 

Číslo: 551-2402- 1/2020 
V Prievidzi, dľia 06, októbra 2020 

ROZHODNUTIE 
o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Malá Bvtča 

Obvodný banský úrad v Prievidzi ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods, 2 písm, 
b) zákona SNR Č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti , výbušninách a o štátnej banskej správe 
v znení neskorších predpisova v súlade s § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 146/2020 Z.z, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných 
banských úradov, vo veci povolenia banskej činnosti, na základe žiadosti organizácie 
Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Preťa, 014 Ol Bytča - Hrabové, IČO 35791 713, podanej 
listom bez značky z 25.05 .2020, jej elektronického doplnenia listom bez zn. z 04.08.20200 a 
výsledku ústneho pojednávania zo dňa 30.09.20120, 

povoľuje 

podľa § IO ods. I zákona SNR Č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 
banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 51/1988 Zb.") pre 
organizáciu Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Preťa, 014 Ol Bytča - Hrabové, IČO 35 791 713 
(ďalej len "Kamenivo Slovakia"), banskú činnosť - otvárku, prípravu a dobývanie 
výhradného ložiska štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastu vykonávanú 
v súvislosti s jeho dobývaním, v dobývacom priestore (ďalej len "DP") Malá Bytča, na 
pozemkoch registra Cparcelné č . 391 /89, 391190, 3911109, 3911124 v katastrálnom území 
Malá Bytča, lokalita Horný prúd, okres Bytča, kraj Žilinský, podl'a dokumentácie: "PLÁN 
otvárky, prípravy a dobývania v DP Malá Bytča na pozemkoch parc. Č. C KN 391189, 391190, 
39 1/ 109, 391/124 v k.ú. Malá Bytča lokalita Homý prúd", z augusta 2019 (ďalej len 
"POPD". ktorý vypracoval banský projektant Ing. Anton Dobrovič a schválil predseda 
predstavenstva Kameniva Slovakia Ing. Jozeť Kropáček, a dokumentácie "DOPLNOK Č. 1 
PLÁN otvárky, prípravy a dobývania v DP Malá Bytča lokalita Horný prúd" (ďalej len 
"Doplnok č . I POPO") zo septembra 2020, ktorý vypracoval banský projektant Ing. Jozef 
Beck a schválil predseda predstavenstva Kameniva Slovakia Ing. Jozef Kropáček, 

DP Malá Bytča bol určený rozhodnutím bývalého Kraj ského národného výboru 
v Banskej Bystrici (Stredoslovenský kraj), odborom výstavby zo dľia 04.06.1963 pod číslom : 

výst. 1253/1963 - Zach. a s oznámením chyby v písaní vydaným OBÚ Prievidza zo dňa 
10.1.2003 pod Č. 2438/P/Šal2002. Kamenivu Slovakia bol DP Malá Bytča určený na základe 
zmluvného prevodu č. 2067/2000 zo 16.10.2000. 
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POPO a Doplnok č. I POPO sa stáva nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia 
na predmetných pozemkoch v DP Malá Bytča pre Kamenivo Slovakia záväzný. 

Platnosť rozhodnutia je do vydobytia všetk)'ch vyťažiteľných zásob výhradného 
ložiska štrkopieskov nachádzajúcich sa na pozemkoch registra C parcelné čísla 391/89, 
391/90, 391/109, 391/124 v katastrálnom území Malá Bytča, lokalita Horný prúd, 
najneskôr však do 31.03.2028. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V priebehu konania námietky zo strany účastníkov konania neboli uplatnené. 

o d ô vod n e nie: 

Obvodný banský úrad (ďalej len "OBÚ") v Prievidzi preskúmal v správnom konaní 
žiadosť Kameniva Slovakia a predloženú dokumentáciu POPO. Žiadosť spolu 
s dokumentáciou bola podaná miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v zmysle 
ustanovenia § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 

146/2020 Z.z, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, v lehote 
podľa § 18 ods. I zákona Č. 5111988 Zb. 

Preskúmaním obsahu žiadosti Kameniva Slovakia a predloženého POPO, OBÚ 
v Prievidzi zistil jej neúplnosť pre rozhodnutie v predmete veci v tom že, nebol predložený 
doklad preukazujúci spôsob vyriešenia stretov záujmov, týkajúci sa zabezpečenia 

chráneného záujmu správcu vodného toku rieky Váh - Slovenského vodohospodárskeho 
podniku š.p., v súvislosti s plánovaným dobývaním ložiska štrkopieskov na pozemkoch 
registra C parcelné číslo 391/90, 391/109, 391/124 v katastrálnom území Malá Bytča" 
nachádzajúcich sa blízkosti vodného toku rieky V áh, K žiadosti nebolo doložené právoplatné 
rozhodnutie Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru, o dočasnom alebo 
trvalom odňatí pozemku registra C parcelné číslo 391/89, 391 /90, 391/109, 391/124 
v katastrálnom území Malá Bytča, podľa druhu orná pôda na druh pozemku ostatná plochu. 
V podaní tiež absentovalo aktuálne vyjadrenie Okresného úrad Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja k predloženej žiadosti o povolenie banskej činnosti podľa POPD, zohľadňujúce 

pozemky registra C parcelné číslo 391/109, 391/124 v katastrálnom území Malá Bytča, a tiež 
záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (MŽP SR), 
v ktorom sa bude konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti o povolení banskej činnosti je 
v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP 
SR Č. 2101/2016-3.4/jm zo dňa 19.01.2016 .. 

Na základe uvedeného OBÚ v Prievidzi listom číslo 551-1189-1/2020 z 04.06.2020, 
vyzval Kamenivo Slovakia, aby v stanovenej lehote od doručenia výzvy doplnila podanie 
o predtým uvedené podklady potrebné pre rozhodnutie v predmete veci. 
Kamenivo Slovakia elektronicky dňa 04.08.2020 doplnilo podanie. 

OBÚ v Prievidzi oznámil začatie konania listom Č. 551-2252/2020 zo 17.09.2020 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil 
na deň 30. septembra 2020 ústne pojednávanie vo veci, spojené s miestnou ohliadkou. 

OBÚ v Prievidzi v správnom konaní pri rozhodovaní vo veci návrhu Kameniva 
Slovakia o povolení banskej činnosti v DP Malá Bytča vychádzal z nasledovných skutočností: 

Úrad overil oprávnenosť Ing. Antona Dobroviča, ktorý v čase vypracovania 
dokumentácie POPO bol držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal OBÚ 
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v Prievidzi, dúa 18.03.2014 pod č. 270-838-Il/20 14 na funkciu projektanta otvárky, prípravy 
a dobývania ložísk nerastných surovín. OBÚ v Prievidzi tiež overil oprávnenosť Ing. Jozefa 
Becka na vypracovanie Doplnku č . I POPD. Menovaný je držiteľom platného osvedčenia 
odbornej spôsobilosť na funkciu banského projektanta pre vypracovanie dokumentácie plánu 
otvárky, prípravy a dobývania ložísk nerastných surovín. 

Kamenivo Slovakia je zapísané v banskom registri pre právn ické osoby vedenom na 
OBÚ v Prievidzi, fólio Č. 93 na vykonávanie banskej činnosti podľa § 2 písm. a), b), cl, a d) 
zákona Č. 5 I /1988 Zb. a na vykonávanie činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa § 3 
písm. a) zákona Č. 51/1988 Zb. 

Zodpovedným vedúcim zamestnancom za banskú činnosť pre Kamenivo Slovakia je: 
Ing. Vladimír Čuma, trvale bytom Jégeho 2/10, Prievidza, Č. osvedčenia 684-1 854120 11 
z 23.06.201 I vydané OBÚ v Prievidzi. 

DP Malá Bytča bol určený rozhodnutím bývalého Kraj ského národného výboru 
v Banskej Bystrici (Stredoslovenský kraj), odborom výstavby zo dúa 04.06.1963 pod číslom: 
výst. 1253/1 963 - Zach. a s oznámením chyby v písaní vydaným OBÚ Prievidza zo dúa 
10.1.2003 pod Č. 2438/P/Ša!2002. 

Banská činnosť je zameraná na dobývanie ložiska vyhradeného nerastu štrkopieskov 
v DP Malá Bytča na pozemkoch registra C s parcelnými Č. registra C parcelné Č. 39\189, 
39\190, 391/1 09, 391 /1 24 v katastrálnom území Malá Bytča, lokalita Horný prúd, v strednej 
časti DP Malá Bytča. 

Vlastníkom predmetných pozemkov, na ktorých sa plánuje výkon banskej činnosti 

podľa li stov vlastníctva č. 789, 839 pre katastrálne územie Malá Bytča je Kamenivo 
Slovakia .. Pozemky na ktorých sa plánuje výkon banskej činnosti , dobývanie výhradného 
ložiska štrkopieskov boli dočasne odňaté z poľnohospodárskej pôdy v rozsahu rozhodnutia 
Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru Č . OÚZA PLO-2020/029237-02/Sá 
zo dúa 30.07.2020, s dobou platnosti do 31.03.2029. 

Budúca plocha na dobývanie sa nachádza v strednej časti DP Malá Bytča. Dobývacou 
metódou bude plošné dobývanie v dvoch ťažobných rezoch - nad i pod hladinou podzemnej 
vody. Prípravné práce zahrúujú depóniu ornice a depóniu vonkajšej nadložnej skrývky, ktorá 
bude využívaná na vyplnenie vyťažených priestorov pri likvidácii štrkoviska, ktoré bude 
z časti aj technickou rekultiváciou. Prípravné práce budú vykonávané na ploche o celkovej 
výmere 14 763 m\ z toho aktívna plocha pre dobývanie predstavuje výmeru 1 985 m2 

Rozdiel medzi týmito výmerami je plocha ochranného pásma ponechaná od susedných 
pozemkov. Dobývať sa bude plošne zostupne v kazete v dvoch ťažobných rezoch. 

Na základe skutočnosti, že povoleniu banskej činnos ti predchádzal proces 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, OBÚ v Prievidzi, v súlade 
s § 181' ods. 2 zákona Č. 51/1988 Zb. zas lal Ministerstvu životného prostredia SR návrh na 
začatie konania, s písomným vyhotovením plnenia podmienok vyplývajúcich zo Záverečného 
stanoviska č. 2101 /2016-3.4/jm z 19.01.2016 a súčasne podľa § 38 ods. 4 zákona Č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v platnom znení (ďalej len "zákon č. 24/2006 Z.z."), požiadal ho o vydanie záväzného 
stanoviska k predmetu veci. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich zo 
záverečného stanoviska je súčasťou bodu bod 3.4. POPD - Prehľad objektov a záujmov 
dotknutých plánovanou činnosťou, v zmysle bodu 1.3.4 Prílohy č. 3 vyhlášky Slovenského 
banského úradu (SBÚ) č.89/1 988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, 
povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení 
vyhlášky SBÚ Č. 16/1992 Zb. (ďalej len "vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 
Zb. v znení vyhlášky Č. 16/1992 Zb."). 
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Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 
Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, vydalo dňa 2\, septembra 2020 podľa § 38 ods. 4 
zákona Č. 24/2006 Z.z. záväzné stanovisko č . 8829/2020-3.4/Ib, v ktorom konštatuje, že návrh 
uvedený v žiadosti Kameniva Slovakia je v súlade so zákonom a s vydaným záverečným 
stanoviskom MŽP SR č. 21 01/201 6-3.4/jm zo dňa 19.0\'2016. 

OBÚ v Prievidzi tiež v súlade s § 18 ods. 5 zákona Č. 51/1988 Zb. zverejnil na svojej 
úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle www. hbu.sk kópiu žiadosti o povolenie 
banskej činnosti a záverečné stanovisko vydané v procese posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti. Zároveň v súlade § 18b ods. 5 a 6 zákona Č . 51/1988 Zb. na úradnej tabuli OBÚ 
v Prievidzi a webovom sídle Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici (www hbu.sk) 
bude zverejnenie do dňa právoplatnosti aj toto rozhodnutie. 

V konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorého 
výsledkom je záverečné stanovisko MŽP SR Č. 2101 /2016-3.4/jm zo dňa 19.0\'2016 a ani 
v tomto správnom konaní nebola identifikovaná žiadna dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 
2 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Žiadosť Kameniva Slovakia bola spolu s predloženou dokumentáciou prerokovaná na 
ústnom pojednávaní dňa 30.09.2020, ktoré sa uskutočnila v zasadacej miestnosti 
administratívnej budovy Kameniva Slovakia Bytča-Hrabové, kde sa z pozvaných zúčastnili 
zástupcovia Kameniva Slovakia a Mesta Bytča, ktori na tomto ústnom pojednávaní vydali 
písomné stanovisko. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy sa ústneho 
pojednávania nezúčastnili, čím svoju zákonnú možnosť nevyužili. Tým má OBÚ v Prievidzi 
za to, že v správnom konaní bola dodržaná zásada aktívnej súčinnosti účastníkov konania 
a uplatnenia si svojich práv v súlade s § 33 ods.2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

K plánovanej banskej činnosti v DP Malá Bytča, v k.ú. Malá Bytča na pozemkoch registra 
C parcelné číslo 391 /89, 391/90, 391/1 09,391/124 v katastrálnom území Malá Bytča, lokalita 
Horný prúd sa písomne vyjadrili účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy: 

• Mesto Bytča, Mestský úrad v Bytči - oddelenie výstavby a životného prostredia, 
vydalo súhlasné vyjadrenie k banskej činnosti č. VaŽP/16668/2019, Kyt zo dňa 25. 
l\, 2019, bez stanovenia podmienok 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, vydal súhlasné 
vyjadrenie k banskej činnosti Č. A/2017/04246IPPL zo dňa 20.1 \'2017, so 
stanovenými podmienkami. 

• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "ŽP"), 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vydal 
záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZPI-2020/028520-004IBra zo dňa 13.7.2020, so 
stanovením podmienok. 

• Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vydal 
Rozhodnutie Č. OU-BY-OSZP-20I 9/00634-4/Uri zo dňa 10.10.2019 o povolení 
odkrytia hladiny podzemných vôd v dôsledku vykonávania banskej činnosti na 
predmetných pozemkoch, so stanovením podmienok 

• Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správy ochrany ovzdušia 
súhlasné záväzné stanovisko Č. OU-BY-OSZP-2019/00671 -2/Koc zo dňa 30. 9. 2019, 
so stanovenými podmienkami. 
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• Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Bratislava vydala súhlasné stanovisko č. 

9710/118516/40201/2016 zo dňa 20. 2. Il. 2016. so stanovením podmienok 
• Slovenský vodohospodársky podnik Š.p., o. z. Piešťany vydal vyjadrenie k plánovanej 

banskej činnosti v DP Malá Bytča, lokalita Horný prúd dodržania podmienok 
uvedených v liste zn. 19458/2 10/2014 zo di'la 4. 8. 2014, kde je stanovená podmienka 
pred začiatkom prác vypracovať povodi'lový plán zabezpečovacích prác OBU 
v Plievidzi k daném u konštatuje. že Povodňový plán zabezpečovacích prác je 
vypracovaný. 

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií , Námestie slobody 6, 81 0 05 Brati slava 15 povolilo výnimku zo zákazu 
činnost i vochrannom pásme diaľnice li stom Č . 19052/20 19/SCDPK/53145 zo dňa 
27.06.2019, za dodržania stanovených podmienok. 

• Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie Č. OÚZA PLO-
2020/029237-02/Sá zo dňa 30.07.2020 o dočasnom odi'latí poľnohospodárskej pôdy, 
na pozemkoch parc. č. C KN 391 /89, 39 1/90, 391/109, 391/124 v k.ú. Malá Bytča 
lokalita Horný prúd, na dobu od 1.10.2020 do 31.03.2029. 

• Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina vydala súhlasné stanovisko k banskej 
činnosti, na liste Č. 4600052763/146 zo dňa 24. 9. 2019, s podmienkami realizácie 
banskej činnosti v danej lokalite Horný prúd v DP Malá Bytča 

Spôsob riešenia resp. zabezpečenia podmienok účastníkov konania a dotknutých orgánov 
štátnej správy stanovených v predtým uvedených vyjadreniach, stanoviskách, rozhodnutiach 
je uvedený v Doplnku č. I POPD zo septembra 2020, ktorý zohľadňuje bod 1.3.4 - Prehľad 

objektov a záujmov dotknutých plánovanou činnosťou, Prílohy č. 3 vyhlášky Slovenského 
banského úradu (SBÚ) Č. 89/ 1988 Zb. v znení vyhlášky SBÚ Č. 16/1 992 Zb. 

Časové obmedzenie platnosti rozhodnutia o povolení banskej čilillosti na predtým uvedených 
predmetných pozemkoch v katastrálnom území Malá Bytča, vyplynulo pri jeho stanovení do 
doby vydobytia všetkých vyt'ažitelných zásob ložiska štrkopieskov zo žiadosti Kameniva 
Slovakia. Stanovenie doby platnosti rozhodnutia do 31.03.2028, ak nedôjde k naplneniu 
platnosti rozhodnutia z hľadiska vyťažitelnosti ložiska, bolo stanovené na základe doby 
dočasného odtiatia do 31.03 .2029 z poľnohospodárskeho fondu na účely dobývania ložiska 
štrkopieskov, v ktorom je zahrnutá doba rekultivácie pozemkov. S tým však súvisí doba na 
vykonanie likvidácie štrkoviska, ktorá je však podľa príslušných ustanovení zákona Č . 

51 / 1988 Zb. inou i keď nadväzujúcou banskou činnosťou, ktorá sa povoľuje v rámci iného 
správneho konania. Z uvedeného vyplýva, že OBÚ v Prievidzi musela byť ponechaná časová 
rezerva na to aby sa likvidácia štrkoviska. po jeho vydobytí mohla povoliť v dobe časovej 
platnosti dočasného odňatia predmetn)'ch pozemkov z poľnohospodárskeho fondu. 

Podľa § IO ods. I zákona Č. 51/1988 Zb.: "Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných 
ložísk povoľuj e obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán 
otvárky, prípravy a dobývania a predpísanú dokumentáciu. Bez povolenia obvodného 
banského úradu sa otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk nesmú začať." 

Podľa § 41 ods. 2 zákona Č. 51/1988 Zb.: .. Obvodné banské úrady ďalej ... bl 
povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradn)'ch ložísk ...... 

Na základe uvedeného a s použitím právnej normy úrad rozhodol tak . ako je uvedené 
vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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Podmienky a pripomienky účastníkov tohto konania sú zahmuté v predloženej 
vzfažnej dokumentácii resp. v podmienkach rozhodnutí dotknut)'ch orgánov štátnej správy 
vydaných v tejto veci podľa osobitných právnych predpisov. 

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté plnenie podmienok v rozhodnutiach alebo 
súhlasoch vydaných dotknutými orgánmi štátnej správy v predmetnej veci. 

Kamenivu Slovakia sa zasiela jedno overené paré dokumentácie, druhé Sl úrad 
ponechá pre ďalšie využitie. 

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 33,00 € a 16,50, € v zmysle zákona NR SR 
Č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka Č. 9 a Č. 176 
písm. aj formou elektronických kolkov. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov má účastník konania právo podať odvolanie 
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obvodný b;ms . úrad 
v Prievidzi. 

Ing. Mario Mokó, PhD. 
poverený vykonávaním funkcie predsedu úradu 

Rozhodnutie sa zasiela: 

Účastníkom konania: 

I. Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové, 
2. Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č.llI, O 14 O l Bytča, 
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina, 
4. Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., riaditeľstvo Odštepného závodu Piešfany, 

Nábrežie I. Krasku č. 3/834. 921 80 Piešťany, 
5. Národná diaľničná spoločnosf, a.s .. Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava. 



Dotknutým orgánom štátnej správy: 

1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 
010 01 Žilina, 

7 

2. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody 
a krajiny, Zámok č. 104,01401 Bytča , 

3. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy, Zámok č. 104,01401 Bytča, 

4. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 
ovzdušia, Zámok č. 104,01401 Bytča , 

5. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 
Žilina 
6. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sidI om v Žiline, V. Spanyola 27, 

011 71 Žilina, 
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, 
8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/ 1, 812 35 
Bratislava. 




