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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2  ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa  § 3 písm. k) v spojení 

s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  po vykonaní zisťovacieho 

konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb 

v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 5)“ navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 

Bratislava, takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom 

Štvrtku (Zmena č. 5)“  uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, 

s a   n e b u d e   p o s u d z o v a ť  

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

určuje podmienka na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie a zdravie obyvateľov: 

- stavenisko vybaviť protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku 

ropných látok. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) 

doručil dňa 19. 11. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia  

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 

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 „zákon“) oznámenie 
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o zmene navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom 

Štvrtku (Zmena č. 5)“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy 

č. 8a k zákonu.  

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 k)  v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania 

o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň 

vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/podzemny-zasobnik-zemneho-plynu-lab-v-

plaveckom-stvrtku-zmena-c-5- 

Stručný popis súčasného stavu: 

Navrhovaná (existujúca) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly 

1.Ťažobný priemysel do položky č. 7. podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných 

horninových štruktúrach s prahovou hodnotou od 100 mil. m3/rok podľa časti  

A bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu. 

Navrhovaná činnosť „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku“, 

ktorej, sa týka zmena navrhovanej činnosti, bola povolená a uvedená do prevádzky v roku 1973, 

tzn. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. 

Prevádzka Centrálny areál podzemného zásobníka zemného plynu (ďalej len „PZZP“) Láb 

bola povolená a v súčasnosti sa prevádzkuje na základe integrovaného povolenia č. 4078/OIPK-

416/04-Ve/370540104 zo dňa 18. 11. 2004, vydaného Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia (Ďalej len „SIŽP“), Inšpektorát životného prostredia Bratislava. 

Pre dve zmeny navrhovanej činnosti vydalo MŽP SR na základe predloženého oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti vyjadrenia podľa § 18, ods. 6 zákona: vyjadrenie MŽP SR  

č. 8451/2013-3.4/ml zo dňa 25. 11. 2012 a vyjadrenie MŽP SR č. 7522/2014-3.4/ml zo dňa  

10. 09. 2014, že zmeny navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona. Tretia 

zmena navrhovanej činnosti podliehala zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona. Na základe 

výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR rozhodlo (rozhodnutie č. 6770/2015-3.4/ml zo dňa 

28. 09. 2015), že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona. Pre zmenu 

navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena 

č.4)‟, vydalo MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3790/2018-1.7/mo zo dňa 

16. 03. 2018, v ktorom rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa 

zákona. 

Navrhovateľ prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu Láb (ďalej len „PZZP Láb“), 

ktorý je komplexom, spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, určené pre 

uskladňovanie zemného plynu. Skladovací komplex bol vytvorený konverziou plynových 
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ložísk na území obcí Láb, Suchohrad, Gajary, Jakubov a Malacky. Komplex tvoria podzemné 

zásobníky PZZP Láb 1. – 3. stavba, PZZP Láb 4. stavba (vlastník POZAGAS a.s) a ložisko 

Gajary-báden. Komplex PZZP Láb predstavuje viacero ložísk prepojených s povrchovou 

infraštruktúrou pripojenou k viacerým sieťam cez dva centrálne areály: Centrálny areál PZZP 

(ďalej len „CA PZZP“) Láb v Plaveckom Štvrtku a Centrálny areál Gajary - báden (areál pre 

ložisko Gajary-báden)s pripojením k tranzitnému plynovodu DN 1 200. Obidva areály sú 

vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu CA PZZP Láb.  

Prepojenie jednotlivých ložiskových (skladovacích) objektov a zberných stredísk (ďalej 

len „ZS“) je zabezpečené prostredníctvom spojovacích plynovodov a zariadení v CA PZZP 

Láb, v ktorom sú umiestnené hlavné technologické celky, a to zariadenia určené pre vstupné a 

výstupné obchodné meranie množstva a kvality plynu, filtráciu plynu, kompresiu plynu, 

potrubné rozvody, riadiaci systém a dispečing. Technológia je prepojená vstupnými a 

výstupnými plynovodmi s plynárenskou sústavou Slovenska. Prevzatie plynu na uskladnenie 

od ktoréhokoľvek zákazníka a spätné odovzdanie počas ťažby sa tak uskutočňuje v mieste 

pripojenia vstupno-výstupných plynovodov navrhovateľ na plynovody tejto sústavy. Súčasťou 

prevádzky sú nadzemné zariadenia, medzi ktoré patria aj vtlačno-ťažobné sondy, resp. 

pozorovacie sondy, prostredníctvom ktorých sa plyn prepravuje zo/do podzemného zásobníka 

zemného plynu, resp. tvoria dohľad pre správne fungovanie zásobníka.  

 Popis zmeny navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, 

v obci Plavecký Štvrtok, v k. ú. Plavecký Štvrtok na parc. č. 2218/4 a 2218/2. 

Účelom Zmeny navrhovanej činnosti je zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti, 

modernizácia, zosúladenie so štandardmi Európskej únie a znižovanie energetickej náročnosti 

prevádzky. Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí so zmenou umiestnenia ani so zásadnou 

zmenou technológie. Predmetom  zmeny navrhovanej činnosti je niekoľko čiastkových zmien 

objektov a doplnenie súvisiacich technologických zariadení v rámci CA PZZP Láb: 

a) Dopojenie vetvy A zo ZS3 do potrubného systému pre Bypass; 

b) Prepojenie tlakovzdušných staníc (TVS) v CS PZZP Láb; 

c) Rekonštrukcia potrubných rozvodov na kompresoroch TK1 a TK2 a 

d) Obnova Ohrevov plynu OH5 a OH6. 

 

a) Dopojenie vetvy A zo ZS3 do potrubného systému pre Bypass 

V roku 2015 bolo zrealizované „Prepojenie spojovacích plynovodov 3. stavby“ – konkrétne 

vetvy „B zo spojovacieho plynovodu ZS3“ s prepojovacím bodom „C“ MAB-Baumgarten 

(ďalej len „Bypass“), ktorým sa umožňuje ťažiť a vtláčať plyn z/do ložiska Gajary-báden do 

vstupno-výstupného bodu „C“ MAB-Baumgarten s optimálnym využitím tlakového potenciálu 

ložiska a s minimálnymi nárokmi na použitie technológie CS PZZP Láb. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti  sa rieši dopojenie vetvy A spojovacieho plynovodu ZS3 

do potrubného prepoja pre Bypass, ktorý je v súčasnosti prevádzkovaný cez technológiu CS 

PZZP Láb počas prác vykonávaných na zariadeniach (najmä  v časoch odstávok CS PZZP Láb). 

Pri odstavení CS PZZP Láb – havarijné odstavenie, skúškach sekvencií, počas odstávky CA 

PZZP Láb a pod. je výkon medzi CEGH Baumgarten a CAG obmedzený len na spojovací 

plynovod CS PZZP Láb – ZS3 vetva B.  

Zmena č. 5 pozostáva z vybudovania prepoja na spojovací plynovod CS PZZP Láb – ZS3 vetva 

A vrátane osadenia nadzemného bezpečnostného guľového uzáveru s jednočinným pohonom 

14 class 600 RF. 
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b) Prepojenie tlakovzdušných staníc (TVS) v CS PZZP Láb 

Účelom navrhovaného prepoja  je zabezpečiť optimalizáciu nákladov a zvýšiť spoľahlivosť 

chodu tlakovzdušných staníc (ďalej len „TVS“) realizáciou prepoja rozvodov vzduchu 

predmetných TVS s cieľom zabezpečenia rovnomerného chodu jednotlivých kompresorových 

jednotiek vzduchu a zvýšenia spoľahlivosti celého technologického celku. 

c) Rekonštrukcia potrubných rozvodov na kompresoroch TK1 a TK2 

V súčasnosti sú sacie a vytláčané potrubia kompresorov TK1 a TK2, ktoré vedú z haly 

potrubných rozvodov pod terénom s krytím cca 1,5 až 2,0 m kolmo na komunikáciu CS PZZP 

Láb. Za komunikáciou vyúsťujú potrubia na povrch, kde sú pripojené na rozvody súvisiacej 

technológie. 

Technický návrh spočíva v umiestnení potrubných rozvodov kompresorov TK1 a TK2 

uložených v zemi pod cestnou komunikáciou do premostených kanálov situovaných kolmo na 

cestnú komunikáciu. Súčasne budú potrubia sacích vetiev nahradené potrubím s tlakovou radou 

PN 100. Súčasné rozstupy sacej a výtlačnej vetvy obidvoch kompresorov zostanú zachované. 

V súbehu s kanálmi existujúcich výtlačných a sacích potrubí kompresorov bude umiestnený 

ešte jeden kanál určený pre obtokové potrubie. 

d) Obnova Ohrevov plynu OH5 a OH6 

Ohrevy plynu OH5 a OH6 sú v prevádzke od roku 1983 a vzhľadom na ich pokročilý vek sú 

technicky opotrebované. 

Technický návrh spočíva vo výmene pôvodných ohrevov plynu OH5 A OH6 za nové ohrevy. 

Súčasťou návrhu bude aj úprava rozvodov v technológii a v priestoroch súčasnej kotolne. 

Navrhovaná obnova ohrevov výrazne zníži náklady na údržbu a bude mať pozitívny vplyv na 

bezpečnosť, prevádzkyschopnosť a disponibilitu technologických zariadení PZZP. Zároveň je 

predpoklad, že technicky vyspelejšia konštrukcia a spôsob regulácie teploty prispeje 

k optimalizácii spotreby palivového plynu. 

 

Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľov dotknutej obce a jeho zdravie. Zmena 

navrhovanej činnosti bude umiestnená mimo zastavaného územia obce Plavecký Štvrtok cca 

500 m od najbližších trvalo obývaných objektov. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa prispeje k zvýšeniu celkovej bezpečnosti 

prevádzky PZZP Láb, čo bude mať nepriamy pozitívny vplyv na obyvateľov dotknutej obce. 

Zmenou navrhovanej činnosti sa zvýši bezpečnosť a minimalizujú sa negatívne následky v 

prípade havárie plynovodov alebo technologických zariadení na plynovode.  

Príspevok výstavby a stavebnej dopravy súvisiacej so zmenou navrhovanej činnosti  

k zmene kvality ovzdušia a k zmene hlukových pomerov nebude takého evidentného rozsahu, 

že by to ovplyvnilo zdravotný stav obyvateľstva v dotknutej obci.  

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby budú dočasné a vzhľadom na jej 

umiestnenie, charakter a rozsah nebudú mať dosah na obyvateľstvo dotknutej obce. 

V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia ani 

nedôjde k zmene zdroja znečisťovania ovzdušia oproti povolenému stavu, ani k zvýšeniu 

produkcie znečisťujúcich látok. Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti so zmenou 

navrhovanej činnosti nevznikajú. 

Vplyvy realizácie zmeny navrhovanej činnosti na geomorfologické pomery dotknutého 

územia možno považovať za nulové. 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k málo významnému negatívnemu 

ovplyvneniu kvality horninového prostredia pri hĺbení rýh pre uloženie prípojok, a to len v 

prípade havárie stavebných mechanizmov spojených s únikom ropných látok, čo je ale veľmi 

málo pravdepodobné. Znečistenie horninového prostredia z dôvodu prevádzky zariadení, ktoré 
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sú predmetom zmeny navrhovanej sa nepredpokladá. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti 

sa negatívne neovplyvnia chránené ložiskové územia ropy a zemného plynu ani dobývací 

priestor, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území. 

Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí s produkciou odpadových vôd. Pri štandardnom 

priebehu výstavby prípojok a ostatných objektov nie je predpoklad znečistenia podzemných ani 

povrchových vôd. K znečisteniu vôd by mohlo dôjsť len v prípade havarijného úniku ropných 

látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, čo je málo pravdepodobné.  

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín ani 

živočíchov. V rámci realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať 

do chránených rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev.  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neovplyvní negatívne biodiverzita, tzn. 

rozmanitosť druhov a ekosystémov v dotknutom území. 

Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami chránenými podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pre územie 

platí 1.stupeň ochrany. Posudzované územie a jeho širšie okolie nie je ani súčasťou území 

zaradených do sústavy Natura 2000.  

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko: 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave - 

dotknutý orgán (list č. HŽP /18307/2019 zo dňa 29. 11. 2019) v záväznom stanovisku uvádza, 

že z hľadiska ochrany zdravia netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa 

zákona. V odôvodnení uvádza, že areál je umiestnený SZ od zástavby obce v dostatočnej 

vzdialenosti a navrhovaná zmena nebude zdrojom emisií a hluku, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť verejné zdravie a pohodu bývania. 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách - dotknutý orgán (list č. 

ORHZ-MA1-2019/001261-002 zo dňa 03. 12. 2019) uvádza, že nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov. 

 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (list č. 10712/2019/ZP-2  zo dňa 09. 12. 2019, 

doručený až 31. 12. 2019) v stanovisku  žiada pri zmene navrhovanej činnosti „vychádzať zo 

smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN-R BSK“. V závere stanoviska uvádza, že 

nepožaduje ďalšie posudzovanie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Všetky stanoviská sú súhlasné bez požiadavky posudzovať zmenu 

navrhovanej činnosti za podmienok dodržiavania platných predpisov. 

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Obec Plavecký Štvrtok, 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia 

energetiky, Obvodný banský úrad Bratislava, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia a Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný 

odbor. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné. 

Dotknutá obec Plavecký Štvrtok zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene na 

úradnej tabuli od  04. 12. 2019 do 19. 12. 2019 a informovala, že občania môžu doručiť 

pripomienky na MŽP SR do 10 pracovných dní od zverejnenia. 

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník 

zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 5)“, ktoré vypracovala spoločnosť  

ENPRO Consult, s. r. o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava. K zmene navrhovanej činnosti 

nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko ani požiadavka posudzovať zmenu navrhovanej 
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činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa prispeje k zvýšeniu celkovej bezpečnosti 

existujúcej prevádzky PZZP Láb. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, MŽP SR rozhodlo tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.. Nebolo doručené žiadne stanovisko 

verejnosti. 

MŽP SR listom č. 12355/2019-1.7/mo zo dňa   18. 12. 2019 upovedomilo v súlade s § 33  

ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú 

možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho 

kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. 

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie 

uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny účastník konania. 

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona  použilo MŽP SR 

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je 

transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na MŽP SR.  

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, 

ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní 

takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej 

činnosti a na konaní o jej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 Ing. Roman Skorka 

                                                                                        riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

Doručuje sa elektronicky:                                                                             

1. NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

2. Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172 

 

Na vedomie:                                                                             

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 
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4. Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava 

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 

2942/60A, 901 26 Malacky 

6. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 

Malacky 

7. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Zámocká 5, 901 01 Malacky 

8. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 

Malacky 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 

882, 901 01 Malacky 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 

11. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 

Bratislava 25 

12. Ministerstvo hospodárstva, Sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a,  827 15 

Bratislava 212 

 

 

 

 

 


