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Banská Bystrica 18.06.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
"tunajší úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 pís. e) zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, vydáva žiadateľovi a prevádzkovateľovi zdroja
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

UMWELT, spol., s r.o.
Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
46 656 839
súhlas

podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na inštaláciu technologického celku patriaceho
do kategórie nižšie uvedeného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ak jeho
povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
Súhlas sa vydáva na základe posúdenia údajov uvedených v žiadosti, doplneniu k žiadosti,
predloženej rozptylovej štúdie vypracovanej Ing. Viliamom Carachom, PhD. dňa 02.05.2017 a
predloženému rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie zo zisťovacieho konania pod č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-010 zo dňa 18.1.2018
právoplatné dňa 05.04.2018 v súvislosti s rozhodnutím č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo
dňa 15.03.2018.
V zmysle vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 1, je
kategorizácia zdroja nasledovná:
Úplný názov zdroja
Zariadenie
Kapacita zariadenia
Palivo
Výška komína
Umiestnenie zdroja
Katastrálne územie
Kategória

VAR PCZ

Veterinárne krematórium Banská Bystrica
Zariadenie na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat
Spaľovacia komora - Masterburn MB350
10 t/rok
25 kg/h (0,2 t/deň)
nafta
5,0 m
ulica / popisné číslo:
Cementárenská 4
mesto / obec:
Banská Bystrica
PSČ:
974 01
Senica
Parcela číslo
397 (LV č. 860)
5.2.2
Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych
zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou
spracovania v t/d:
b) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat > 0
445 0753
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Emisné limity
Znečisťujúca látka
Emisný limit [mg/m3]
TZL
Neuplatňuje sa
SO2
Neuplatňuje sa
NOx
250
CO
110
TOC
10
Podmienky platnosti Štandardné stavové podmienky
EL
- TZL, SO2, NOx a CO: suchý plyn, O2ref. 11 % objemu
- TOC: vlhký plyn, O2ref. 11 % objemu
Prepočet na O2ref. sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah O2 je >
11 % objemu
Emisné limity, technické podmienky spaľovania a požiadavky na ich monitorovanie pre
zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat s kapacitou do 50 kg/h.
Pol. Látka / podmienka
kapacita < 50 kg/h
prevádzkovania
požiadavka
monitorovanie
1.
TZL
2.
SO2
určené palivo
doklad o kvalite 1)
3.
NOX ako NO2
nízkoemisný horák podľa EN
doklad o zhode 2); kontrola min.
2
)
1 x za rok
4.
CO
nízkoemisný horák podľa EN
doklad o zhode 2); kontrola min.
2
)
1 x za rok
3
5.
TOC ako Σ C
10 mg/m (vlhký plyn)
jednorazové meranie
6.
HCl + HF
bez Cl a F 5)
doklad o používaných obaloch
(ak sa používajú)
3
7.
obsah kyslíka )
min. 6 % objemu
jednorazové meranie
8.
teplota spaľovania min. 850 °C
priebežné meranie
4
)
9.
zdržný čas 4)
min. 2
doklad výrobcu/odborný
doklad výrobcu
posudok
Podmienka platnosti emisného limitu – hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platí pri štandardných
stavových podmienkach (101,3 kPa, 0 °C), pre ostatné ZL okrem TOC v suchom plyne a pre
TOC vo vlhkom plyne. Referenčný obsah kyslíka pre všetky znečisťujúce látky v mieste merania
koncentrácie 11 % objemu – prepočet na referenčný obsah kyslíka, len ak skutočný obsah
kyslíka je v mieste merania koncentrácie vyšší ako 11 % objemu.
1

) Doklad o zhode kvapalného paliva s požiadavkami podľa vyhlášky č. 228/2014 Z. z. v znení
neskorších predpisov; podmienky evidovania údajov o kvalite kvapalných palív a
nízkovýhrevných plynov sú:
Názov technicko-organizačného
opatrenia
Monitorovanie kvalitatívnych
parametrov
kvapalných palív podľa vyhlášky MŽP
SR č. 228/2014 Z. z. v znení neskorších
predpisov

Interval

Vykonáva

Zdokumentovanie

Dodávka

Dodávateľ /
akreditované
laboratórium

Protokol
(certifikát)
o skúške.

2
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) Pre spaľovanie zariadenia s menovitým tepelným príkonom horáka v palive do 300 kW sa
uplatňujú požiadavky na emisie podľa EN normy pre horák (spaľovacie zariadenie) pre príslušné
palivo.
Názov technicko-organizačného
opatrenia
Kontrola / nastavenie emisií zo
spaľovacieho zariadenia / horáka podľa
normy

Interval

Vykonáva

Zdokumentovanie

Podľa
Kompetentný / Záznam o servise
príslušnej
autorizovaný
/ faktúra.
EN normy,
subjekt (servis)
najmenej
však 1 x rok
3
) Obsah kyslíka na výstupe zo spaľovacieho priestoru (za posledným prívodom vzduchu).
4
) Zdržný čas je čas zotrvania spalín v spaľovacom priestore s teplotou min. 850 °C.
5
) V zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat nemožno povoliť spaľovanie obalov na mŕtve
zvieratá, ktoré obsahujú chlór (PVC), fluór (teflon), kovy alebo impregnačné látky (gumoasfalt,
decht a podobne), odpadového dreva, handier a podobne.
Uvedený zdroj je zaradený podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o ovzduší medzi závažné
technologické celky – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Tunajší úrad určuje tieto podmienky súhlasu:
1. Každá technologická zmena oproti predloženým dokumentom s dopadom na ovzdušie,
musí byť prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany
ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a
kvality ovzdušia v ich okolí, vyhovujúce miesto merania podľa súčasne platných noriem.
3. Prevádzkovateľ požiada tunajší úrad o súhlas na prevádzku technologického celku
patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ak jeho povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší
s náležitosťami žiadosti podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona.
4. K žiadosti podľa bodu 3. predložiť:
a) Správu z diskontinuálneho merania emisií v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o
monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia
v ich okolí
b) Prevádzkovú evidenciu vypracovanú v zmysle vyhl. MŽP SR č. 231/2013 Z.z. v znení
neskorších predpisov
c) Prevádzkový poriadok zdroja resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia
d) Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie
poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 3 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o
monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia
v ich okolí v znení neskorších predpisov pre zdroj znečisťovania ovzdušia.
e) Správny poplatok v hodnote 10,- eur na základe Položky 162 písm. af) na vydanie
súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia, ak jeho povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu v zmysle
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie
Žiadateľ a prevádzkovateľ UMWELT, spol. s r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
požiadal listom bez značky doručeným na tunajší úrad dňa 02.05.2018 o súhlas v zmysle § 17
ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.
3

Číslo: OU–BB-OSZP3-2018/018432 - 009

-

-

-

K žiadosti boli predložené prílohy:
kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie pod č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-010 zo dňa 18.01.2018 právoplatné dňa
05.04.2018 v súvislosti s rozhodnutím č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa
15.03.2018
kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie pod č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018 právoplatné dňa
05.04.2018
rozptylová štúdia pod evidenčným číslom: RŠ/04/2017 vypracoval Ing. Viliam Carach,
PhD., dňa 02.05.2017, miesto: Hutka.
správny kolok v hodnote 10,- eur
nájomná zmluva
výpis z obchodného registra
výpis z listu vlastníctva č. 860
doplnenie žiadosti

Tunajší úrad požiadal listom č. OU-BB-OSZP3-2018/018432-003 zo dňa 16.05.2018 o
vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 38 ods. 4 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 o posudzovaní"), či návrh žiadosti o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm.
f) zákona o ovzduší je v súlade s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica,
odboru starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania pod č. OU-BB-OSZP32018/03338-010 zo dňa 18.1.2018 a so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý
orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal pod č. OU-BB-OSZP3-2018/018669002 zo dňa 21.05.2018 záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v ktorom konštatuje, že príslušný orgán nezistil skutočnosti v rozpore
so zákonom o posudzovaní a vydaným rozhodnutím zo zisťovacieho konania a potvrdzuje
súlad návrhu na vydanie súhlasu podľa zákona o ovzduší v súlade so zákonom
o posudzovaní.
Navrhovaná činnosť bola zaradená v zmysle zákona o posudzovaní nasledovne:
Kapitola: 11. Poľnohospodárska a lesná výroba
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

5.

Kafilérie a veterinárne asanačné
ústavy

Prahové hodnoty
Časť A (povinné
hodnotenie)

Časť B (zisťovacie
konanie)
do 10 t/deň

Predmetom žiadosti je osadenie spaľovacieho zariadenia ako technologickej súčasti
Veterinárneho krematória pre malé zvieratá chované v záujmových a domácich chovoch.
Veterinárne krematórium bude založené na zneškodňovaní biologického materiálu formou
spaľovania. V prevádzke bude vykonávaná individuálna kremácia uhynutých zvierat do
hmotnosti 100 kg. Krematórium bude slúžiť širokej verejnosti. Zvieratá budú do krematória
prevážané vlastnými vozmi od ambulancií zmluvných veterinárov alebo budú preberané priamo
na mieste od smútiacich. Do doby kremácie budú umiestnené v chladiacom boxe. Spopolneniu
podľa požiadavky bude predchádzať smútočný obrad. Kremácia zvierat bude prebiehať len po
4
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jednotlivých kusoch. Spaľovacia komora bude pri menších zvieratách riešená sektorovým
rozdelením pre individuálne spaľovanie. Hromadné spaľovanie nebude vykonávané. Zvieratá
budú uložené výlučne v papierových alebo drevených obaloch – rakvách. Spracovaný popol
bude uložený do urien, v ktorých bude odovzdaný majiteľovi. Majiteľ si popol odvezie zo sebou.
Vybudovanie veterinárneho krematória rieši najmä problematiku prijateľného a hygienicky
vhodného zneškodňovania uhynutých domácich zvierat zo záujmových chovov. V súčasnej dobe
sú telá zneškodňované prevažne v kafilériách, ktoré z nich vyrábajú vedľajšie produkty alebo sa
jedná o spoločné zneškodňovanie uhynutých zvierat aj s iným živočíšnym materiálom. S takouto
činnosťou veľa majiteľov domácich zvierat nesúhlasí a mnohí majitelia sa zbavujú mŕtvych tiel
zakopaním v záhradách a lesoch alebo parkoch, čo je z hygienického hľadiska neprípustné.
Predkladaný zámer ponúka alternatívne a vhodné riešenie s relatívne malým nárokom
a prijateľným vplyvom na okolie a životné prostredie.
Spaľovacie zariadenie ako technologická súčasť Veterinárneho krematória pre malé zvieratá
chované v záujmových a domácich chovoch je z hľadiska umiestnenia podľa zaradenia
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia stanovených v územnom
pláne mesta Banská Bystrica, umiestnené na funkčnej ploche PV 01.
Popis technologického procesu
Postup spaľovania začína naplnením komory uhynutým telom zvieraťa pri neprekročení
hmotnostného a veľkostného limitu, a následne nastavením časového spínača na očakávanú dobu
horenia. Zapálenie horáka prebieha pri otvorenej spaľovacej komore (zapáleniu horáka
predchádza prevetrávacia doba). Po zapálení horáka sa spaľovacia komora uzavrie. Horák a
automatika horáku je konštruovaná s tzv. stálym prevetrávaním. Po ukončení časového cyklu
chodu horáka (3 a viac hodín – podľa hmotnosti náplne) horák zhasne avšak prevetrávanie
spaľovacej komory pokračuje (1 a viac hodín – podľa hmotnosti náplne). Až potom je možné pec
otvoriť.
Odvod spalín
Spaliny z horáku ako aj odpadové plyny zo spaľovacieho procesu sú odvádzané nerezovým,
z časti ošamotovaným komínom do ovzdušia. Dymovod je konštrukčne opatrený vetracími
otvormi pre prisávanie vzduchu.
Proces spaľovania
Zloženie odpadových plynov závisí výrazne od podmienok spaľovania. Pri stabilnom chode
horáka v rozmedzí teplôt v spaľovacej komore min. 850 °C až 1 200 °C sa rozklad primárnych
produktov za prítomnosti dostatočného množstva kyslíka premení na konečné oxidačné produkty
(prívod vzduchu zabezpečuje nepretržite prevádzkový ventilátor – tzv. stále prevetrávanie).
V tomto procese by sa nemali vyskytnúť žiadne nábehové alebo dobehové stavy so zvýšenou
tvorbou emisií znečisťujúcich látok. Toto zabezpečuje i fakt, že primárne plyny musia prejsť
horákovou zónou, čo možno považovať v danom prípade za dopaľovaciu zónu (druhý dodatočný
stupeň spaľovania).
Technické parametre – plynový horák
Tlakový plynový horák Ecoflam MAX GAS 170 P
 min. tepelný výkon
55 kW
 max. tepelný výkon 176 kW
Technické parametre – Spaľovacia komora Masterburn
Typ
Špecifikácia
Druh paliva
Kapacita spaľovacej komory (m3)
5

MB350
nafta
0,46
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Rozmer dverí (mm)
Vonkajšie rozmery (mm)
Vnútorné rozmery (mm)

550 x 1 100
2 300
1 500
1 950
1 300
550
650
6,37
950
0,25
300
>3
2
áno
240
24

Dĺžka
Šírka
výška*
Dĺžka
šírka
výška

Spotreba paliva-nafta (l/h)
Stupne °C
Spotreba elektriny (kW/h)
Jednorazové naloženie** (kg)
Zostatkový popol (%)
Zdržný čas v sekundárnej komore (sek.)
Sledovanie teploty
Elektrická prípojka (V)
Rozsah prevádzkového času (h)
*Bez komína
**Doporučený obsah tuku ±20%
Kapacita zariadenia:
 priemerná hmotnosť zvierat
 maximálna hmotnosť zvierat
 priemerná doba kremácie
 pracovná doba zariadenia
 maximálna ročná kapacita
 predpokladaná ročná kapacita
 maximálny ročný fond prac. hodín
 množstvo spálených zvierat

20 kg/ks
100 kg/ks
3-4 hod/100 kg (2 kremácie/deň)
8 hod/deň
71,2 t/rok (365 dní x 2 ks x 100 kg/ks)
10 t/rok
2016 hod.
25 kg/h (0,2 t/deň)

Veterinárne krematórium Banská Bystrica bude umiestnené v zastavanom území obce, v
katastrálnom území Senica, číslo parcely 397.
Veterinárne krematórium bude spaľovať motorovú naftu, ktorá je v súlade s podmienkou
prevádzkovania paliva v zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat.
Posudzovaný zdroj bude zdrojom emisií TZL, SO2, NOX ako NO2, CO, TOC, HCl + HF.
Emisie budú vypúšťané z bodového zdroja – komína spaľovacej komory.
Predpokladané a garantované emisie
ZL
Emisie ZL [g/h]
Garantované emisie [mg/m3]
TZL
3,5*
Neuplatňuje sa (  10)
SO2
-**
Neuplatňuje sa
NOx
70,0
 200
CO
38,5
 110
TOC
3,5
 10
*EL sa neuplatňuje na základe podmienky kapacity < 50 kg/h, predpokladajú sa emisie pod
úrovňou 10 mg/Nm3
**EL sa pre kvapalné palivá (nafta) neuplatňuje
Komín
Výška komína:
 Min. výška

4,0 m
6

Číslo: OU–BB-OSZP3-2018/018432 - 009





Výška budovy
Prevýšenie nad strechu
Navrhovaná výška

4,0 m
min. 0,6 m
5,0 m

Výpočet základnej minimálnej výšky komína
Miesto
vypúšťania

K1

Zdroj emisií, miesto
ich vzniku

ZL

Spaľovacia komora
Masterburn MB 350

TZL
NOx
CO
TOC

Max.
hmotnostný
tok
[kg/h]
0,004
0,070
0,039
0,004

Koeficient
S

Min. výška
komína [m]

0,5
0,2
10
0,2

4,0
4,0
4,0
4,0

V rámci rozptylovej štúdie bol posudzovaný predpokladaný vplyv navrhovaného
investičného zámeru na kvalitu ovzdušia v okolí posudzovaného zdroja. Zámer bol spracovaný
iba v jednom variantnom riešení, t. j. realizácia investičného zámeru.
Matematické výpočty boli uskutočnené za najnepriaznivejších podmienok, t. j. predpokladané
maximálne emisie pri štandardnej prevádzke. Z pohľadu meteorologických podmienok výpočty
boli uskutočnené pri triede stability atmosféry C (mierne labilná) pre všetky triedy rýchlosti
vetra. Tento stav môžeme považovať z hľadiska modelovania ako najnepriaznivejší z pohľadu
množstva a rozptylu znečisťujúcich látok v okolí posudzovaného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Na základe výsledkov modelových výpočtov je možné konštatovať, že posudzovaný zdroj
neovplyvní vo výraznej miere kvalitu ovzdušia v sledovanej oblasti, resp. očakávaná úroveň
znečistenia ovzdušia v okolí navrhovaného zdroja bude výrazne pod limitnou hodnotou kvality
ovzdušia. Na úrovni najbližšieho osídlenia, očakávané znečistenie ovzdušia bude takmer nulové.
Na základe záverov a hodnotení uvedených v štúdii je možné konštatovať, že posudzovaný zdroj
so svojimi emisno-technologickými parametrami vyhovuje požiadavkám na zabezpečenie
dostatočného rozptylu ako aj požiadavkám na dodržanie kvality ovzdušia v hodnotenej oblasti
v zmysle požiadaviek podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Prevádzkovateľ UMWELT, spol. s r.o. použil najlepšiu dostupnú techniku pri plnení
emisných limitov v zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat tak ako súčasne platná
legislatíva na ochranu ovzdušia ustanovuje.
Údaje o dodržaní určených emisných limitov na zdroji v zmysle súčasne platnej vyhlášky
č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov bude preukázané a doložené správou z
oprávneného merania emisií k prevádzke technologického celku patriaceho do kategórie
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ak jeho povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
sa vzťahuje povinnosť vyberania správneho poplatku v hodnote 10,- eur na základe Položky 162
písm. af) na vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie
stredných zdrojov, ktorého povolenie nepodlieha stavebnému konaniu.
Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil potvrdenie o úhrade správneho poplatku zo
Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica, prevádzka: Pošta Banská Bystrica 1 a to v hodnote 10,eur, zaevidované pod ID: N01-020518-1253.
Súčasne upozorňujeme na plnenie niektorých povinností vyplývajúcich z platných právnych
predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

7

Číslo: OU–BB-OSZP3-2018/018432 - 009

1. Predkladať súhrnné údaje z prevádzkovej evidencie podľa vyhl. MŽP SR č. 231/2013
Z.z. každoročne do 15. Februára elektronicky.
2. Podávať každoročne do 15.2. oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov.
3. V zmysle § 15 ods. 1 zákona o ovzduší oznámiť plánovaný termín oprávneného merania
Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, odboru
inšpekcie ochrany ovzdušia a Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o
životné prostredie.
Správny orgán preskúmal žiadosť, ako aj ostatné predložené materiály a dospel k záveru, že
navrhované riešenie stavby zdroja spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na
ochranu ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné pre inštaláciu technologického celku patriaceho do
kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica. Toto rozhodnutie nie je možné
preskúmať súdom.
Doručí sa:
1. UMWELT, spol. s r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX, Bratislava
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti do 5 dní):
1. Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP3-EIA, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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