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                                         R O Z H O D N U T I E 

 

 

     Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej vodnej správy  podľa ustanovení § 4 ods. 1  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 ustanovení  § 60 ods. 1 písm. i)  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti Poľnohospodárskeho 

družstva Podlužany, 956 52 Podlužany, IČO 00 205 567, doručenej dňa 06. februára 2019 o vy-  

danie rozhodnutia, či navrhovaná činnosť   – „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA 

V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I  “ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza je 

činnosťou podľa  § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona,   po vykonanom správnom konaní podľa 

ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona 

takto: 

 

Navrhovaná činnosť – „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA V DOBÝVACOM 
PRIESTORE PODLUŽANY  I  “ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza  nie je  činnosťou  podľa   
§ 16  ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

  

 

O d ô v o d n e n i e 
  

     Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o  životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  (ďalej len OÚ Trenčín ) bola doručená dňa 

06. februára  2019 žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Podlužany, 956 52 Podlužany, 

o vydanie rozhodnutia,  či pripravovaná činnosť – „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA 

V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I  “ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza, 

je navrhovanou činnosťou  podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bola  

dokumentácia pre povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Podlužany I na obdobie 

rokov 2019 – do vydobytia zásob (vyhotovil: Ing. Miroslav PAVLOVIČ – GEOPA2, 913 22 

Trenčianske Mitice č.26, január 2019). 

 

     OÚ Trenčín  postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom 

č. OU-TN-OSZP2-2019/008045 - 002 zo dňa 11. februára  2019 poverenú osobu - Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len 

VÚVH)  - o vydanie odborného stanoviska k pripravovanej  činnosti, ktoré bude podkladom pre 

vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/008045 - 003 zo dňa 18. februára  

2019  prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 13.marca 2019. 

     OÚ Trenčín listom č.  OU-TN-OSZP2-2019/008045-006 zo dňa 22. marca 2019  oznámil 

písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a   v súlade 

s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č.  OU-TN-OSZP2-2019/008045 - 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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005 zo dňa 22. marca 2019  informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania  spolu 

s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín  

a webovom sídle MŽP SR dňa 25. marca 2019. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona 

verejnosť doručí OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej 

činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle 

OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska 

stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote bolo na OÚ Trenčín doručené dňa 02.04.2019 

prostredníctvom obce Podlužany „Stanovisko verejnosti“, ktoré podpísali obyvatelia obce 

Podlužany – p. Eva Repová, Podlužany 341, p. Mária Žúborová, Podlužany 342, p. Monika 

Javorská, Podlužany 1, p. Andrea Bučková, Podlužany 395, p. Peter Bučko, Podlužany 395, p. 

Sebastian Bučko, Podlužany 395. 

Vo vyššie citovanom stanovisku obyvatelia obce Podlužany uvádzajú, že v PD: 

1. „v textovej časti: Strety záujmov existujúce pred stanovením PD boli riešené s ONV 

Topoľčany, odbor PL a VH, ŠL Bratislava, lesný závod Bánovce nad Bebravou, KV DSS 

Bratislava, MNV Podlužany, MNV Timoradza, ONV Topoľčany a tieto dokumenty sú staršie ako 

30 rokov a nezohľadňujú požiadavky 21. storočia.“ 

2. „v textovej časti: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií sa nevysporiadal s podstatne vyššou záťažou a frekvenciou pohybu ťažkých 

nákladných automobilov po ceste III. triedy č. III/1824 a tým aj životnosťou tejto cesty, ktorá je 

jediným spojením obcí Podhoria s mestom Bánovce nad Bebravou. Taktiež chýba stanovisko TSK 

ako správcu tejto cesty III. triedy. V stanovisku sa ešte uvádza, že pre obyvateľov obce Podlužany 

je to 4-násobné navýšenie pohybu ťažkých nákladných áut s hmotnosťou nad 40 t – podstatne sa 

zvýši prašnosť v obci, trpí statika domov v blízkosti cesty  III. triedy, domy majú popraskané 

murivo a hrozí podstatné narušenie ich statiky. Obyvateľstvo bude atakované 4-násobným 

hlukovým zaťažením z prejazdu ťažkých nákladných automobilov, čím môže dôjsť i k zhoršeniu 

zdravotného stavu niektorých obyvateľov. Taktiež bezpečnosť cestnej premávky v obci bude 

znížená, čo pocítia hlavne chodci a cyklisti. V závere stanoviska je sa konštatuje, že uvedená 

činnosť bezprostredne ohrozuje práva pod stanoviskom podpísaných občanov, ich právom 

chránených záujmov a ich právo z titulu zdravia a pokoja je ohrozené (nehovoriac už o prachu, 

exhalátoch výfukových plynov, otrasy pôdy atď.).“ 

 

     OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného 

zákona vyzval obec Podlužany a obec Timoradza na zaslanie pripomienok k projektovej 

dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia 

oznámenia a výzvy. Taktiež  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ 

Trenčín  lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk 

k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote bolo na OÚ 

Trenčín doručené  dňa 05.04.2019 stanovisko obce Podlužany, v ktorom uvádza nasledovné 

pripomienky k projektovej dokumentácii: 

1. Navýšením objemu ťažby (z povolených 50 000 t na takmer 200 000 t) v skutočnosti o 100 tis. 

t/rok sa zvýši hustota premávky nákladných áut s hmotnosťou cca 50 t prechádzajúcich obcou 

Podlužany takmer 4-násobne. Akustická štúdia č. 18-153-s, ktorú vypracovala organizácia 

EnA CONSUL Topoľčany, s.r.o. síce vo svojom závere uvádza, že hluk sa zvýši najviac o 0,5 

dB pri tomto množstve ťažby a je nevýznamný, ale obyvatelia tento dopravný hluk pred 

svojimi oknami objektov obytnej zóny vnímajú citlivejšie a preto s tvrdením nesúhlasí. 

2. Zvýšenie prašnosti spolu súvisí s navýšením ťažby a predložená rozptylová štúdia nesúhlasí so 

skutočnosťou, keď lom pracuje na maximálny výkon. Prachové častice sa dostávajú až 

k obytným objektom obce a v niektorých prípadoch spôsobujú zdravotné problémy občanom. 

Prašnosť sa zvýši hlavne prejazdom nákladných áut cez obec a taktiež sa zvýšia týmto 
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prejazdom aj otrasy pôdy od týchto ťažkých nákladných áut, čo v konečnom dôsledku bude 

mať vplyv na statiku domov v blízkosti cesty III. triedy. 

3. Odstrely a nimi spôsobené vibrácie občania vnímajú veľmi negatívne už pri tomto množstve 

ťažby. Obec má za to, že 1x mesačné odstrely nebudú pravdivé. 

4. Žiadame doplniť do projektovej dokumentácie vyjadrenie TSK ako správcu cesty. 

5. Obec Podlužany sa stotožňuje s vyjadrením občanov obce k projektovej dokumentácii a ich 

pripomienkami. 

6. Stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti je iba všeobecné a nezohľadňuje všetky 

skutočnosti, ktoré sú spojené s rozšírením ťažby, hlavne tie, ktoré sa dotýkajú obyvateľov 

obytných objektov. 

 

K „Stanovisku verejnosti“ zo dňa 01.04.2019, ktoré podpísali obyvatelia obce Podlužany – p. Eva 

Repová, Podlužany 341, p. Mária Žúborová, Podlužany 342, p. Monika Javorská, Podlužany 1, p. 

Andrea Bučková, Podlužany 395, p. Peter Bučko, Podlužany 395, p. Sebastian Bučko, Podlužany 

395, ako aj k vyjadreniu obce Podlužany zo dňa 04.04.2019 uvádza OÚ Trenčín nasledovné: 

     Rozhodnutie  podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona vydáva príslušný orgán štátnej 

vodnej správy za účelom len stanovenia resp. rozhodnutia, či navrhovaná činnosť - „PLÁN 

OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I  “  -  je  

navrhovanou činnosťou podľa  ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

Podľa  ustanovenia § 16 ods. 10) vodného zákona pod navrhovanou činnosťou sa rozumejú trvalo 

udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, ktorými môže dôjsť k zhoršeniu stavu 

útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav, lebo môže dôjsť k zmenám 

fyzikálnych (hydromorfologických) vlastností útvarov povrchovej vody alebo k zmenám úrovne 

hladín útvarov podzemnej vody. 

V rozsahu tohto ustanovenia hodnotil Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. 

L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava pripravovanú navrhovanú činnosti, nakoľko z hľadiska 

požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ktoré sú implementované do legislatívy SR v oblasti 

vodného hospodárstva, musí byť navrhovaná činnosť posúdená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom 

povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode.  

VÚVH je odbornou organizáciou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR na 

posudzovanie navrhovanej činnosti (§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona) a vypracovanie 

odborného stanoviska, za ktoré plne zodpovedá a správny orgán nie je oprávnený toto odborné 

stanovisko spochybniť ani meniť.  

Na základe vyššie citovaného  zdôvodnenia ustanovenia § 16a ods. 1 v nadväznosti na ustanovenia 

§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona je zrejmé, že pripomienky zo „Stanoviska verejnosti“ a z 

vyjadrenia obce Podlužany nie sú predmetom tohto správneho konania. Pripomienky 

k predloženej projektovej dokumentácii, ktorá je zároveň aj dokumentáciou pre povolenie banskej 

činnosti  v dobývacom priestore Podlužany I, si môžu účastníci konania ako aj ostatné dotknuté 

orgány uplatniť v následnom konaní príslušného banského úradu o povolení tejto banskej činnosti. 

  

     Ťažobná organizácia navrhovanej činnosti „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA 

V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I  “ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza (ďalej len 

navrhovaná činnosť)  je  Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany.  

Predmetom navrhovanej činnosti je navýšenie objemu ťažby – lom Medzná v  dobývacom 

priestore Podlužany I  na existujúcej prevádzke výhradného ložiska nevyhradeného nerastu 

stavebného kameňa podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Podlužany 

I na roky 2019 – až do vydobytia vyťažiteľných zásob s ročnou ťažbou do 200 000 t/rok v zmysle 

predloženej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná ako projektová dokumentácia pre 

žiadosť o povolenie banskej činnosti. 
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Podľa predloženej dokumentácie ťažba nerastnej suroviny/stavebného kameňa v dobývacom 

priestore Podlužany I nadväzuje na už existujúcu prevádzku realizovanú na základe povolenia 

banskej činnosti v zmysle schváleného Plánu otvárky, prípravy a dobývania (POPD) na roky 

2003 - až do vydobytia vyťažiteľných zásob, vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi 

(rozhodnutie č. 2573-I/He/Šá/2003 zo dňa 13.04.2004). Toto rozhodnutie povoľuje objem ťažby 

50 000 t/rok a má platnosť do vydobytia vyťažiteľných zásob v DP Podlužany I.  

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o  životné prostredie ako príslušný 

orgán štátnej správy podľa  § 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, vydal rozhodnutie (č. OU-BN-OSZP-2017/000648-031, dňa 21.03.2017), že 

navrhovaná činnosť „Navýšenie objemu ťažby – lom Medzná v dobývacom priestore Podlužany 

I“  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. 

     Podľa platnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva musí byť navrhovaná činnosť 

posúdená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 

rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona. Súčasťou odborného 

stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti  

nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri 

dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov 

povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov 

povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu  stavu útvarov povrchovej vody z veľmi 

dobrého stavu na dobrý stav. 

 

     Posúdenie dokumentácie pre povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore Podlužany I  sa 

vzťahuje na obdobie počas vykonávania ťažobnej činnosti, ako aj na obdobie po jej ukončení.      

  Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa jedného útvaru 

podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody  predkvartérnych hornín SK200140KF Krasovo-

puklinové  podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry.  Útvary 

podzemnej vody kvartérnych sedimentov ako aj útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite 

nenachádzajú. Najbližší útvar povrchovej vody SKN0012 Bebrava je od areálu dobývacieho 

priestoru vzdialený cca 400 m.                                                                                                                                                                   

Hydrogeologické pomery dobývacieho priestoru Podlužany I - lom Medzná sú jednoduché. Podľa 

kritérií hydrogeologickej klasifikácie sa dobývací priestor zatrieďuje do I. stupňa. Horniny sú 

rôzne priepustné, čiastočne zvodnené po puklinách. Hladina podzemnej vody nebola narazená ani 

v jednej časti lomu. Povrchové zrážkové vody odtekajú do vodného toku Bebrava, ktorý má 

erozívnu bázu cca 8 m nižšie, ako je základný lomový dvor. V zahĺbení (0.-tý ťažobný rez) sa 

zrážková voda infiltruje do podložia vzhľadom na značnú puklinatosť dolomitov.  

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR dobývací priestor Podlužany I patrí do rajónu MP 066 

Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov. 

Pramene a pramenné oblasti sa v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nevyskytujú. 

Na predmetnom ložisku nevyhradeného nerastu stavebného kameňa nie je výskyt žiadnych 

vodných tokov. 

Predmetné ložisko nevyhradeného nerastu sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa 

vodárenského zdroja Timoradza. Z uvedeného dôvodu, v zmysle rozhodnutia Okresného úradu 

Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o  životné prostredie (č. OU-BN-OSZP-2017/000648-

031, dňa 21.03.2017) pri ťažobnej činnosti musia byť rešpektované požiadavky uvedené v 

hydrogelologickom posudku „Hydrogeologické posúdenie vplyvu ťažby a vyťaženia zásob ložiska 
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stavebného kameňa v lome Medzná I. v dobývacom priestore Podlužany I. na vodárenský zdroj 

podzemnej vody Timoradza“ (riešiteľ RNDr. Vladimír Dovina, CSc., Bratislava 2014).    

Útvar podzemnej vody SK200140KF Krasovo-puklinové  podzemné vody severnej časti 

Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín 

s plochou 1125,987 km2. Na základe hodnotenia jeho kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 

2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvar bol 

klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave. 

 

     Počas realizácie ťažby v dobývacom priestore  Podlužany I,  na existujúcej prevádzke (v 

otvorenom lome) dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa 

podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania v dobývacom priestore Podlužany I na roky 2019 – až 

do vydobytia vyťažiteľných zásob, v rámci ktorej sa plánuje navýšenie objemu ťažby v lome 

Medzná, vzhľadom na použitý postup ťažobných prác z hora nadol a ich situovanie na úrovni 332 

m n.m. až 365 m n.m. (0-tý rez je na úrovni 231 m n.m.), ako aj vzhľadom na hydrogeologické 

pomery záujmového územia (hladina podzemnej vody nebola narazená ani v jednej časti lomu), 

vplyv realizácie navrhovanej činnosti  na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody 

SK200140KF Krasovo-puklinové  podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov 

a Lúčanskej Malej Fatry sa nepredpokladá.  

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti po jej ukončení, kedy bude vykonaná spätná 

rekultivácia vydobytého územia, sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej 

vody SK200140KF Krasovo-puklinové  podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov 

a Lúčanskej Malej Fatry,  nepredpokladá.  

 

     V záverečnom hodnotení  odborného stanoviska VÚVH k predloženej projektovej 

dokumentácie navrhovanej činnosti v dobývacom priestore Podlužany I   situovanej v čiastkovom 

povodí Váhu, v útvare podzemnej vody SK200140KF Krasovo-puklinové  podzemné vody 

severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry sa uvádza predpoklad, že vplyv 

realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode 

a vodného zákona, na zmenu hladiny podzemnej vody dotknutého útvaru podzemnej vody 

SK200140KF Krasovo-puklinové  podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov 

a Lúčanskej Malej Fatry ako celku sa nepredpokladá.  

Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov ako aj útvary povrchovej vody sa v predmetnej 

lokalite nenachádzajú.  

 

     Na základe uvedených predpokladov, záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH 

možno konštatovať, že navrhovaná činnosť – „PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA 

V DOBÝVACOM PRIESTORE PODLUŽANY  I  “ v k. ú. Podlužany a v k. ú. Timoradza nie je 

navrhovanou činnosťou  podľa  § 16  ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie 

posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia 

podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. 

     Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, 

rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

     Podľa  ustanovenia § 16  ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a 

ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. 

     Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

                                                                                                    Ing. Jana Hurajová 

                                                                                                        vedúca odboru 

 

Doručuje sa: 

 

Účastníci konania: 

1. Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany  

2. Obec Podlužany, 956 52 Podlužany 72 

3. Obec Timoradza, 956 52 Timoradza 1 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 834/3,  

                   921 80 Piešťany 

5. p. Eva Repová, Podlužany 341, 956 52 Podlužany   

6. p. Mária Žúborová, Podlužany 342, 956 52 Podlužany 

7. p. Monika Javorská, Podlužany 1, 956 52 Podlužany 

8. p. Andrea Bučková, Podlužany 395, 956 52 Podlužany 

9. p. Peter Bučko, Podlužany 395, 956 52 Podlužany 

10. p. Sebastian Bučko, Podlužany 395, 956 52 Podlužany 

 

Dotknuté orgány a organizácie: 

1. Okresný úrad  Bánovce nad Bebravou,  odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nám. 

Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou   

 


