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ROZHODNUTIE
okresny trad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, akopríslušnf orgán štátnej správy podťa $ 5 ods. 7 zákona ě. 525l2OO3 Z. z. o statnej správe

starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov vsrilade s $ 3 ods. 1 písm. .;, E + od'. I zákona č. ls0/2013
o organizovaní miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niekto4fch ziíkonov, $ 56 písm.
b) zéi<ona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostrďie a o zÍnene a doplnení
niektorfch ziíkonov v zneni neskorších predpisov( ďalej len ,,žáko,..) vydáva podťa 5 z oas.
5 zěkona na zák|ade predloŽeného ozniímenia o \4ypracovaní strategického dokumentu
,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plrínu o-bec Prochot.., ktory predtozit obstarávateť obec
Prochot, Prochot č. 39, 966 04 Horná ŽdaŤ,a, tČo oorzoqoo po ukončení zistbvacie
konanie toto

rozhodnutie:

Navrhovany strategicky dokument ,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného ptánu Obce
Prochot "

podťa zákona. Navrhovany strategicky dokument je
osobitnych predpisov.
Tymto nie je dotknutá povinnost' posud Zovaťjednotlivé
zákona.

moŽné prerokovať a schv á|iť podťa

navrhované činnosti podťa tretej časti

odÓvodnenie

obstarávateť, obec Prochot, Prochot č. 39, 966 04 Homá ŽdaŤ.,a, lČo oolzogoo,
v zastupení oprávneného zástupcu obstarávatel'a Dariny Gajdošovej, starostky obce Prochot,
predložil okresnému riradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o Životné prostredie dřa
11.08.2016 podťa $ 5 o'ds. 3zákona,ozniímenie ovypracovaní strategického dokumentu
,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plrínu obce Prochoi i..

Predmetom posudzovaného strategického dokumenfu je aktualizácia schválenejzemno plrínovacej dokumentácie na základe konkrétnych poŽiadaviek na zÍnenu
funkčného využitia plÓch. Ciel'om strategického dokumentu je iozsírenie verejnoprospešn;fch
stavieb v oblasti verejnej zelene"v centre obce. Predmetom zmeny a doplnkov ( ďul.; l.n ,,
ZaD,, ) sri tri plochy verejnej zelene umiestnené v centre obce.
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Pás zelene medzi cestou a potokom . riešené ťrzemie sa nachádza v centrálnej časti

obce. Rozsahom je najváčšie rizemie a tvorí ho rizky pas zelene medzi potokom a cestou

so šírkou 8 - 10 m a dížkou 140,0 m. Tvoria je parcely ě. 579 a 580/1.

Bjvaf kameřolom a plocha pred ním . rozsahom stredné rizemie sa nacháďza

vlchodne od cesty, má nepravidelny tvar o rozmeroch cca20,0 x 40,0 m. Tvorí ju parcela

ě.. 577lt. Zapadná časť predmetného zemiaje rovinatá avfchodnťr časť tvorí čiastoěne

skalná stena bfvalého domu.

3. Pás pozemku po severnej strane kultr'irneho domu _ rozsahom najmenšia plocha sa

nachádza severne od objektu kultťrrneho domu. Má trojuholníkovf tvaÍ s miernym

sklonom. Jedná sa o rozšírenie parku s prístupovou komunikáciou ku kultrirnemu domu

a zosriladenie skutkového stavu s právnym stavom.

Nawhovan;fmi ZaD nedochádza k zásadnej zmeÍLe priestorového usporiadania

a funkěného využitia zemia obce Prochot. Vzhťadom na maly rozsah riešeného ]iuzemia

jednotlivfch čiastkovjch lokalít a charakter navrhovaného funkčného vyrržitia plÓch nedÓjde

k zasadnÝm zmenátmstrategického dokumentu, ktoqfrn jeÚzemny plan obce Prochot.

a

Posudzovan;f strategic\f dokument neobsahuj e variantne riešenie.

Strategick;f dokument podťa $ 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu

o posudzovaní strategickjch dbkumentov, ktoré okresn;f irad Ziar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie vykonal podťa $ 7 ods. I zékona.

Príslušnf orgán podťa $ 6 ods. 2 zéi<ona zasla| ozniímenie o strategickom dokumente

pod č. s.: oU.ŽH.ďszp..zot 61009870 (č. zénnamu: 2016/0029099 ) zo dĎa 24.08.20t6 m
zaujatie stanoviska dotknulfm o,g*o- a dotknutej obci: Ministerstvo Žp SR'

Banskobystrickj samospr. t<raia, oddelenie RR a ÚP, okresn;f urad Banská Bystrica, odbor

vystavby a BP, odbor starostiivosti o Životné prostredie, odbor opravn;fch prostriedkov,

IQajskf pamiatkov! rirad Banská Bystrica, okresny iradŽiar nad Hronom, odbor krízového

riadenia, odbor CD a PK, pozemkoqf a lesn;f odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie,

okresné riaditeťstvo hasičského azác\tanrtého zboru v Žiafinad Hronom, Regionálny urad

verejného zdravotníctva so sídlom v Žiali nad Hronom, Regionálna veterináma a

potrávinová správa, obec Homá Žda a, obec Prestavlky, Mestsk;f rirad Handlová . časť

Ňová Lehota, obec Podhradie, obec Krak, obec ostqf Gniř, obec Lovčica_ Trubín.

oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva:

pod nazvom ,, Zmeny-a-doplnt<y č. 1 Územného plánu Obce Prochot ,, ana webovom

'idl. 
ok'.'ného uradu Žiar nadHronom.

Strategic(f dokument podťa $ 4 ods. 2 zékona podlieha zisťovaciemu konaniu

o posudzovaní strategickfch dokumentov, ktoré okresnf trad Žiat nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie vykonal podťa $ 7 ods' I zákona,

Dotknutá obec Prochot informovalo verejnosť podťa $ 6 ods. 5 zái<ona, spÓsobom

v mieste obvykljm, vyvesením oznémeniana uradnej tabuli obce.
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V srilade s $ 6 ods. 6 zÍkona k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému

orgánu doručili svoje písomné stanoviska tieto subjekty ( stanoviska s uvedené v skrátenom

zneni):

1. Ministerstvo životného prostredia SRo Bratislava ( list č. 305312016-7,3,

49034120|6 zo dia05.09.2016 ) uvádzanasledovné stanovisko: 1. V katastrálnom ,Území

obce Prochot ( ďďej len,' predmetné ťrzemie oo 
) sa nachádzaprieskumné irzemie ( PÚ ) :

,, Prochot _ Au _ Ag rudy .. určené pre drŽiteťa GREEN VIEW, s.r.o.' Bratislava

splatrrosťou do 22.10,žOtl, a ,,Žiarska kotlina _ termálne podzemné vody.. urěené pre

&žiteÍa prieskumného rizemia. Ministerstvo je dotknuqfm orgánom v zemnom konaní

podťa 5 ): oas. !6 zákona č,. 56912007 Z, z. o geologickfch prácach ( geologickf zákon )

i,n"ní neskorších predpisov. Nakoťko podťa $ 22 ods. 1 geologického zákona mÓže

ministerstvo lehotu i'i.'t"-"ého rízemiapredižíť, žiadav srilade s $ 12 ods. 4 písm. n)

Vyhlášky tvtŽp sn 8. sstzoot Z, z, orizemnoplánovacích podkladoch a zemnoplanovacej

dokumentácíívyznačíť hranice prieskumnych rizemí v rizemnoplánovacej dokumentácií.

2. V predmetnom tlzemí sťr evidované staré banské diela tak, ako sri zobrazené na priloženej

*up". Ministerstv o žíada evidované staré banské diela vymedzjť ako plochy vyŽaduj ce

zqfšenťr ochranu podťa $ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR !. 55l200t Z. z.

uzemnoplanovacích podkladoch a rizemnoplanovacej dokumentácie avyznaěíť v

rizemnoplanovacej dokumentácií.
3. Predmetnom Tnemí sri evidované skládky odpadov tak, ako su zobtazené na priloženej

mape. Ministerstvo odporuča uvedené skládky odpadov dostatočne zohl'adniť v

rizemnoplánovacej dokumentácii.
4. V predmetnom izemí sri zaregistroÝané potenciálne a stabilizované svahové deformácie.

Na svahoch pohoria vtáčnik sa vyskytrrjri najmá blokové polia, vo vyšších polohách aj

blokové rozpadliny. Zosuvy sa vyskytujri najmá na svahoch ridolí vodn;fch tokov, resp.

svďroch s prameťrmi a mokrinami. Potenciálny zosuv je zaregistrovan;f v juhovjchodnej ěasti

k. ri. na ťavostrannom svahu ridolia Prochotského potoka. Územie so zaregistrovanjmi

svďroqfmi deformáciami je zaradené do rajÓnu nestabilnych rizemí s nízkym až strednym

rizikom aktivácie svahovych pohybov vplyvom . prírodn;fch podmienok, s možnosťou

rozširovania existujricich švahovlch deformácii. IJzemie je citlivé na váčšie negatívne

antropogénne zásihy. Svahy v okolí zaregistrovan;fch svahovych deformácií sri zaradené do

rajÓn.u potenciálnyctrnestabiinych rizemí s priaznivou geologickou stavbou pre občasn;f vznik

.uut'o.1.y.t' pohybov. organy rizemného plánovania sri podťa $ 20 ods. l geologického zákona

povinné v textovej i grincke; časti ťrzemnoplánovacej dokumentácie zohťadniť vfsledky

leologickfch p,á", .r,, ko''k'étno- prípade vfsledky inŽinierskogeologického prieskumu

šp,ucoua,,e viá,eíeaej správe:.Atlas máp stability svahov SR vy 1",',50000' ttqď.l"
prístupnf na mapovom-serveri Štátneho geologického ristavu Dionyza Štura Bratislava. Na

*.uow.t' striínkach sri dostupné aj ďalšie ildaje a informácie o zaregistrovanych svahoqfch

deformáciách.
( http://www.eeo1og.v.skrNJewsk/sub/Geoisnomenďgeof/atlas-slsv ) a
( http :/lmapserver. seolo gy. sk/zo suvy )

Svahové deformácíe v predmetnom

nestabi|n;ich uzemí pre stavebné ričely.
uzemí negatívne ovplyvĎujri moŽnosti vyllŽitia

5.Predmetné rizemie Spadá do nízkeho aŽ

priloŽenej mape. Stredné radÓnové riziko
stredného radÓnového rizíka, Zobrazené na

mÓže negatívne ovplyvniť moŽnosti ďalšieho

využitiaizemia.
6. Informácie o geotermálnej energií v predmetnom zemí sri k dispozícií na webovej stránke

il*il leoloiického ťrstavu ' Dionyza Štrira _ aplikácia Atlas geotermálnej energie

http://apl.g-eo1oeY.sk/mapportal/mriežka / aplikaciďl4. Podťa $ 20 ods. 3 geologického

zákonaministerstvo,,yméo"uje nasledovné iziká stavebného využitia,iy'emia:
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a) vyskyt potenciálnych a stabiliz'ovanych Zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného

vytržitia t,,emia, 'y"t.yo. 
potenciálnycil a stabilizovan;fch zosuvov je potrebné posridiť

a overiť inžinierskogeologick;fm prieskumom.

b) vÍskyt strednďraoo],,o,oeno.rizika- Ýhodnosť apodmienky stavebného využitia inemía

svlskytomstrednéhoradÓnovéhoizíkajepotrebnéposridiťpodťazékonač:.35512007Z.z.
o ochrane, podpore arozvoji verejného-zďravía aozmeÍLe adoplnení niekto4fch zákonov

v znení neskorších pi.api,o" u,,yi,usty r''rŽ sn é, 528l.2007 Z. z., ktorou sa ustanovujri

podrobnosti o požiaáavťa.h nu obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Predmetom tohto vyjadrenia s všeobecne konštatované existujťlce shltočnosti, ktorymi

nevznilrnjti nové vptyvy na životné prostredie navrhovanymi zmenami strategického

dohlmentu.Príslušnj,orgánberietietiskutočnostinavedomieadávaichdopozornosti
navrhov ate ťov i a,,i,, or,i,i, emu or gánu s tr at e gického dokumentu.

2. Banskobystrickf samosprávny kraj, oaa.l'enrc 
. 
regionálneho rozvoja ( list ě.

o8256l2ot6/oDDRR-2 ,3O523l2Oro "o 
ínub8.09.2016) k oznameniu o zmene strategického

dokumentunemápripomienkyanepožadujeichd'alšie-posudzov1"i:ryd]^"zákona,
3. Krajskf pamiaitovy rírad Bansr.a g'' fua ( list o. rpusg-2OI6lt8948.2l67356lMAR

zo ďia05.09.2016 ) z hťadiska záujmov chrrínen:fch pamiatkoqim zákonom určuje anenu

strategického dokímentu za prípustnri a nepozaoup jeho posudzovanie podťa zákona

o posudzovaní vplyvov na životne p.osi,eai.. Ňu riešenfch ťrzemiach sa podťa pamiatkového

zákonanenachá Žajrievidovanépamiatkovochránenéinemiaanarodnékultrirnepamiatky.
4. okresnf rad Banská Bystricu, oJto. vfstavby a bJtovej politiky ( list ě. oU _ BB.

.VBP1.20 t6lO26353.002-BD zo dna 07.09..20'6 j pozáouje. Ót'ut' náwhu strategického

dokumentu dať do sriladu so záváznoučasťou schváíenej rizemnoplánovacej dokumentácie

vyššieho stupĎa, í;il;. u*'/'pr* veťkého.rizemného celku Banskobystrickf kraj'

schválen;f vládou SR uziresením e,;i+,^gg8 zo dĎa 09.06.1998 ajeho závazná časť bol a

vyhlásená nariadením vlády SR č. 263l]998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Postupovať pri obstarávaní ako 
^j 

sPracoy11í 
-strategického 

dokumentu v sťrlade

s ustanoveniami $ 22 aŽ $ 28 zakoná e.^ 5011976 Zb. oťrzemnom plránovaní a stavebnom

poriadku v znení',,.,t.o,si.t, predpisov ( ďalej stavebď zakon ). Rozsďr strategického

dokumentu dať do suladu s ustanoveniami $ 12 vyhlášky č. 551200| Z. z.

o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dokumentácie. Závazn časť

strategického dokum.,,t,, a* do sťrlad s ustanoveniami $ 13 ods. 3 písm. b ) stavebného

zákona. oU Banská bystrica ar.o orsán tizemného. plrínovania konštatuje, Že predloženy

strategickj dokument 
" 

hťudi,ku 3elro-Jtedovanfch záujmov neobsahuje také zmeny' ktoré

by si vyžadovali jeho posudzova"i" poaiu $ j oo;. v it*ona 
č,.2412006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životrr? p.o,t,.di. u o."..n. a doplnení niektoqfch zákonov.

5. okresny .irad Banslcí Bystricao odbor starostlivosti o životné prostredie ( list ě. oU _

BB..SZP' .2o16lo26614.00-sP zo dĎa 27.09.20|6 ) zhťadiska ochrany prírody akrajiny

nemáŽiadnepripomienkykoznámeniuostrategickomdokumente.
6.okresnfradBanskáBystrico,odbo,opravnfgh^prostriedkov,BanskáBystrica(list
č. oU - BB-ooP 4-20|61027011.00' ,o dťlu og.oq.zbto ) wádza: |át2er 

nepredpokladá

zátber poťnohospodarskej pÓdy refe1át poťnohospodarstvá, z hťadiska jeho sledovan;fch

záujmov, nemá kpredloŽenej aon,*."ta.ií pripomienky. V zmysle zákona oposudzovaní

vplyvov na Životné prostredie k predloŽenej 
.do-kumentácií 

ťrrad nemá ďalšie pripomienky

a nepožadu;e posuáovanie pod1'a zékonao posudzovaní vp1yvov na životné prostredie.

7. Regionálny írrad verejného zdravotnictva so sídlom v Žiari nad Hronomo ( list ě.

H|20t6l0l4|9.2 zo dřa 05.09.2Ol; J "yaj"" 
k predloŽenému náwhu s hlasné závazné

stanovisko.StrategichÍdokumentniejepotrebnéposudzovat'podťazákonač:.2412006Z.z.
o posudzovani vplyvov na Životné prostredie.
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8. okresnf r'irad Žiar nad, Hronom, odbor krízového riadenia ( list č. 6U-ZH.6KR.20|6l009|t4.4 zo dria 30.08.20|6 ): Z hťadiska civilnej ochrany obryatel'stva nepožaduje,
aby strategicky dokument bol posudzovan! podťa zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
9. okresny rad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa ( list č. oU-ZH-osZP-20I6!OÍO284-O02 zo d a30.0.8.2016 ) dokument je zhťadiska ochrany podzemnych a povrchovych vÓd prijateln;/ u,,.poŽud.';., aby bolstrategicky dokument ďalej posudzovan;f podťa zěkona ě, 2412006 Ž. ,, oposudzovaní
vplyvov na živ otné pro stredie.
10. okresny írad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátnasp1áva ochrany ovzdušia ( list č. OU-ZH-OSZP.20I6/0\0259 ,,Ánu 07.09,2016 ) -srihlasí so zÍnenou strategického dokumentu bez pripomienok a nepovaárje za potrebné
ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostreáie podl'a zékona č. 24/2006 Z. z,
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
11. okresnf rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa odpadového hospodárstva ( list č. oU-ZH-oSZP-20|6/0IO32' zo dřa 09.09.2016 )k predloŽenému oznámeniu nemá námietky a nepožaduje posudzovanie predloŽeného
dokumentu podťa zékona.
12. Mesto Handlová ( list č. A4l|6 zo d a3l.08.2016 ), ako dotknutá obec podťa $ 23 ods.4 zékona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov na Životné prostredie nema nrámietky
a doporuěuj e, aby sa strategickf dokument neposud zov a| podťa zékona.

13. obec Prochot ( list zo dŤn 17 ,09.2016 ) zverejnila ozniímenie v zmysle $ 6 ods. 5 zákona
č,. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na ,n.aa"e: tabuli obce
Prochot od 02.09.2016 do |7.O9.20t6. Zo strany obyvateťov nebol nikto nahliadnuť do
posudzovaného dokumentu.

K predmetnému ozniímeniu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušn;fm uradomnevyjadrili: okresny urad odbor CD a PK, okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného
zboru v Žiaa nad Hronom, obce: Homá Žda a, rrestavlty, Podhradie, Krak, ostry Gruř
a Lovčica_ Trubín.

Dotknutá verejnost' podl'a $ 24 zákona o posudzovaní sa v lehote do vydania rozhodnutia
príslušnym uradom nevyj adrila.

okresnf urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie pri svojom
roáodovaní postupoval podl'a $ 7 ods. 4 záI<ona o posudzovaní, prihliadol na kriteria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 tohto zěkona, priěom zváži| s hrn všetk}ch
uvedenych skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznáminí, s prihliadnutím navyzrtam
očakávanych vplyvov na Životné prostredie a zdravie obyvatelistva, ako aj na stanoviská
dotknuffch orgánov. Posudzovan;f strategicky dokument nebude mať piiu*y vplyv na
Životné prostredie. Nepriamym vplyvom na životné prostredie je návrh žawuan"i-funkcie
tzemia a definícia prípustnych, obmedzujricich a vylučujricich podmienok určeqfch pre
uvedenri lokalitu. Príslušnf orgrín sa zaobera| pripomienkami uvedenymi v stanoviskách
zainteresovanfch orgiínov a akceptoval opodstatnené poŽiadavky a pripomlenky .

okresny rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredia v riímci
zisťovacieho konania posridil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hťadiska
jeho relevantnosti pre podporu trvalo udrŽatelného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvrára rámec
pre nawhované aktivity, environmentálnych problémov wátane vplyvov nazdravie,ako aj
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rozsah potencionálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritéria pre
zisťovacie konanie podlia $ 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na dorueené stanoviská
dotknutfch orgiánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na zák|ade stanovísk a vyjadrení doručenych príslušnému orgánu v zmysle $ 6odsek 6 a $ 6 a) zákona vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzt'ahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohl'adniti ' p"o..,. obstarania,
prerokovania a schválenia strategického dokumentu ,, Ž^"ny a doplnlry č. 1
Územného plánu Obce Prochot.. pJdl'a osobitnych predpisov:

) pri obstarávaní a spracovaní strategického dolalmentu postupovat, v s lade
sustanoveniami f 22 až s 28 zákona č' 50/1976 Zb. o zemnomptánoianí astavebnom
poriadlal v znení neskorších predpisov.

Z. z, o zemnoplánovacích podkladoch a zemnoplánovacej dohlmentá;cie.

stavebného zákona

. Posudzovqnie vplyvov plránovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov nawhovanych činností podťa zákona.

Vzhl'adom na skutočnosti, Že doručené stanoviska obsahujri pripomienky, ktoré sri
predmetom konania podl'a s |6 aŽ $ 26 stavebného zákona a nemajri povahu nrímietok podl'a
zěkona, príslušn;f orgiín sa nimi podrobne nezaoberal a uviedol ich len pre informáciu pre
kompetentné orgány a organizácie a ričastníkov konania. PredloŽeny strďegickf dokumint
nemá vfznamn! wlyv na životné prostredie preto príslušny orgán rozhodol tak, ako je
uvedené vo qfroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Nakoťko sa jedná o strategick;f dokument s miestnym dosahom podťa $ 7 ods. 7 zéi<ona

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verějnosť spÓsobom
v mieste obvykljm.

Poučenie:
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevďahuj e zékon ě. 7ll|967

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, apreto sá voči
nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie moŽno preskrimať sridom podťa zékona
č.|6212015 Z. z, Sptávny sridny poriadok.
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Doručuje sa:
l . obec Prochot, Prochot č,. 39, 966 04 Homá Ždana

Schvaťujrici orgán:

2. obecné zastupiteťstvo obce Prochot, Prochot ě.39,96604 Horná Žaana

Dotknuté orgány a obce:

3. Ministerstvo Životného prostredia SR, sekcia geolÓgie, Nám. r. Štura 1, Bratislava
4. Banskobystrickf samosprávny kraj, odd. RR a ÚP, Nám SNP č,.23, g74 0| Banská

Bystrica
5. okresn;f urad Banská Bystrica, odbor vystavby a BP _ risek ÚP, Nám. L. Štura I,9?4

05 Banská Bystrica
6. okresn;f urad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, oP a K , Nám. L. Štura 1,

974 05 Banská Bystrica
7. okresnf urad Banská Bystrica, odbor opravn;fch prostriedkov, odbor

p dohospodrírsfua, Nám. L. Štrira I,974 05 Banská Bystrica
8. Krajskf pamiatkovy urad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8,975 65 Banská Bystrica
9. okresny tradŽiar nad Hronom, odbor CD a PK, ul. SNP 120,965 OI Žiar nad

Hronom
l0. okresn1f tradŽiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8,

965 01 Žiar n. Hronom
11. okresné riaditeťstvo Hasičského azác|.ranného zboru v Žian nad Hronom,

Priemyselná1r2,965 O| Žiar nad Hronom
12. Regionálny urad verejného zdravotníctva, Sládkoviěova 48419,Žiar nadHronom
13. okresnf tradŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie _ risek štátnej

vodnej správy, risek štátnej správy odpadového hospodrírstva, sek štátnej správy
ochrany ovzdušia, N'ím. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nadHronom

14. obec Homá Ždaťra, Horná Žda ač. |6?, 966 04 Homá Žaana
15. obec Prestavlky, Prestavlky č,226, 966 0| Prestavlky
l6. Mestsky urad Handlová - časť Nová Lehota, Nám. Baníkov 7 ,972 51 Handlová
17. obec Podhradie, Podhradie č,.92,972 42 Podhradie
18. obec Krak, Krak č. 9,966 77 Krak
19. obec ostry Gr ř, 966 77 ostrj Gruř
20. obec Lovčica - Trubín. Lovčica č. 1 16" 966 23 Lovčica


