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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 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 podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 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 o posudzovaní“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní na
základe oznámenia o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“, ktorý
predložil obstarávateľ Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava, IČO: 00328341 a vypracoval
Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie obcí, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“, uvedený v predloženom
oznámení o zmene sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava, IČO: 00328341 zastúpený primátorom
mesta MVDr. Milanom Kolesárom (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 05. 10. 2020 Okresnému úradu
Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní oznámenie o zmene
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ podľa zákona o posudzovaní
(ďalej len „oznámenie“), ktoré v 09/2020 vypracoval Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. č. 275. Súčasne obstarávateľ predložil aj
„Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ vypracovaný Ing. arch. Dušanom Hudecom, autorizovaným
architektom, URBAN studio s.r.o.

Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ sú nasledovné vymedzené lokality
na území mesta Jelšava :
• Lokalita č. 1 Kúpeľná ulica – navrhuje sa zmena funkčného využívania územia,
• Lokalita č. 2a, č. 2b Jesenského ulica (2 lokality) – navrhuje sa zmena funkčného využívania územia,
• Lokalita č. 3 „Pri rybníkoch“ – rešpektovanie súčasného funkčného využívania územia a súčasného dopravného
sprístupnenia lokality.
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Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava navrhujú:
- Lokalita č. 1 Kúpeľná ulica, zmena funkčného využívania územia z obytného územia, plochy hospodárskej zelene,
záhrady a dopravného územia (plochy garáží) na zmiešané územie, obytného a dopravného územia, plochy so
zástavbou rodinných domov a skupinových garáži. Maximálna podlažnosť zástavby rodinných domov 2 nadzemné
podlažia a obytné podkrovie (2P + P), koeficient zastavanosti max. Kz = 0,5.
- Lokalita č. 2a, Jesenského ulica, zmena funkčného využitia územia z obytného územia, plochy občianskej
vybavenosti na obytné územie, plochy so zástavbou bytového domu. Maximálna podlažnosť zástavby bytového
domu 3 nadzemné podlažia a obytné podkrovie (3P + P), koeficient zastavanosti max. Kz = 0,6.
- Lokalita č. 2b, Jesenského ulica, zmena funkčného využitia územia z jestvujúceho obytného územia, plochy
so zástavbou rodinného domu na obytné územie, plocha občianskej vybavenosti (MŠ). Rešpektuje sa súčasné
funkčné využívanie územia. Podlažnosť jestvujúcej občianskej vybavenosti 1 nadzemné podlažie (1P), koeficient
zastavanosti Kz = 0,4.
• Výrobné územie
- Lokalita č. 3, Pri rybníkoch, rešpektuje sa jestvujúce funkčné využitie územia, výrobné územie, plochy rybného
hospodárstva a poľnohospodárskej výroby s hospodárskym dvorom pre chov hovädzieho dobytka. Podlažnosť
jestvujúcej zástavby 1 nadzemné podlažie (1P).

Obsah predloženého oznámenia je po formálnej stránke vypracovaný v zmysle § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie podľa § 7 zákona o
posudzovaní. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal
oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-RA-OSZP-2020/001107-004 zo dňa 05. 10. 2020 podľa § 6 ods.
2 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a listom č. OU-RA-OSZP-2020/001107-002 zo
dňa 05. 10. 2020 schvaľujúcemu orgánu. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle
§ 6 ods. 2 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia
SR. Listom č. OU-RA-OSZP-2020/001107-002 zo dňa 05. 10. 2020 vyzval dotknuté obce, aby v zmysle § 6 ods.
5 zákona o posudzovaní bezodkladne informovali verejnosť o oznámení spôsobom v mieste obvyklým a zároveň
verejnosti oznámili adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie
svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
Stanovisko č. OU-RS-OCDPK- 2020/017121-002 zo dňa 05. 10. 2020:
Podľa Vami predloženého oznámenia o strategickom dokumente sa v dotknutom území nachádzajú nami sledované
záujmy – regionálna cesta II/526. K predloženému oznámeniu nemáme žiadne pripomienky.
V prípade zásahu do našich sledovaných záujmov je nutné v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon). Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa tohto zákona.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor:
Stanovisko č. OU- RS-PLO1-2020/017174-001zo dňa 06. 10. 2020:
Strategický dokument „ZaD č.4 ÚPN-M Jelšava“ žiadny nový záber poľnohospodárskej pôdy nerieši. Podľa
uvedenej skutočnosti návrh záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebný resp. na iný zámer nepoľnohospodárskej
činnosti nie je prílohou strategického dokumentu.
Zároveň Vám týmto dávame na vedomie, že v zmysle § 13 až §15 zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, akékoľvek návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia
alebo dopĺňajú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného predpisu podliehajú posúdeniu z hľadiska
záberov poľnohospodárskej pôdy zo zreteľom na doteraz nepoužité plochy poľnohospodárskej pôdy do kompetencie
orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 OU v sídle kraja) ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
opravných prostriedkov, referát pozemkový, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej:
List č. ORHZ-RA2-2020/000198-002 zo dňa 07. 10. 2020:
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní
dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava, pre navrhovateľa: Mesto Jelšava, Námestie
republiky 499/11, 049 16 Jelšava" z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na
životné prostredie.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:
Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/001117-002 zo dňa 12. 10. 2020:
Predložený strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ je vypracovaný v jednom
variante riešenia a je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutia ekologickej stability a
zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. Dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľstva, je pozitívny a
spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia na realizáciu environmentálnej infraštruktúry a jej dopadu na sociálnu
infraštruktúru a bývanie. Taktiež oproti súčasnosti nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie hodnoteného
územia z pohľadu odpadového hospodárstva. Jednotlivé projekty a činnosti budú samostatne posudzované podľa
zákona a súčasne nesmú byť v rozpore s Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky
2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018
ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018. Z tohto dôvodu k danému riešeniu
nemáme zásadné pripomienky a nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v zmysle zákona.

Obvodný banský úrad v Košiciach:
Stanovisko č. 1068-2505/2020 zo dňa 13. 10. 2020:
K strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ nemá pripomienky a námietky.
Po preskúmaní dostupných podkladov a ich porovnaním s evidenciou chránených území, chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov, vedenej úradom bolo zistené, že v záujmovom území, ktoré je predmetom návrhu
zmien územného plánu, nie je v súčasnosti určené chránené územie, dobývací priestor alebo chránené ložiskové
územie. V záujmovom území sa nenachádzajú objekty a záujmy chránené podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Úrad je zároveň toho názoru, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 – územného plánu mesta Jelšava“ z
pohľadu pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote:
Záväzné stanovisko č. A/2020/03504 zo dňa 13. 10. 2020:
Orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky a doporučujeme, aby zámer nebol
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia:
Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/001119-002 zo dňa 16. 10. 2020:
Tunajší úrad z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu
mesta Jelšava“ pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
Stanovisko č. 28209/2020/IDP/79500 zo dňa 16. 10. 2020:
Katastrálnym územím mesta Jelšava prechádzajú cesty II. triedy č. 526, č. 532 a železničná trať č. 111C. K
oznámeniu, ako aj k návrhu ZaD č. 4 ÚPN-M Jelšava, MDV SR nemá pripomienky.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa:
Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2020/001125-002 zo dňa 19. 10. 2020:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad súhlasí so strategickým dokumentom obstarávateľa, za dodržania
nasledovnej pripomienky: Obstarávateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy,
zabezpečiť ochranu vôd, prirodzenú akumuláciu vôd a prirodzený charakter tečúcich vodných tokov a neohroziť
kvalitu podzemných ani povrchových vôd. Všetky činnosti realizovať v súlade s environmentálnymi cieľmi tak, aby
sa zabezpečilo trvalo udržateľné využívanie vôd.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad nepožaduje predložený „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu
mesta Jelšava“ posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.



4 / 6

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát:
Stanovisko č. OU-BB-OOP6-2020/028288-002 zo dňa 21. 10. 2020:
Navrhovaným zámerom nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, preto z hľadiska nami sledovaných záujmov v
zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nemá tunajší odbor k dokumentácii
pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy:
Stanovisko č. 4397/2020-5.3 53956/2020 zo dňa 22. 10. 2020:
1. V katastrálnom území mesta Jelšava (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Jelšava - Dúbravský masív (415) – magnezit“; s určeným dobývacím priestorom (DP) a
chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva SMZ, a.s., Jelšava,
- výhradné ložisko „Kameňany (105) – dekoračný kameň“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ),
ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných
výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a
ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona
tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa §
17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Muránska planina:
Odpoveď č. NPMP/264-001/2020 zo dňa 26. 10. 2020:
Po prerokovaní „Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Jelšava“, kde bola navrhnutá zmena časti trasy preložky cesty
II/526 a II/532 sa napokon z tohto dokumentu vypustila. Správa NP Muránska planina súhlasí s novým návrhom
„Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Jelšava“ bez pripomienok. Správa NP Muránska planina konštatuje, že na
uvedených lokalitách sa nenachádzajú záujmy ochrany prírody a preto strategický dokument nemusí byť ďalej
posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Do grafickej časti dokumentácie územného plánu obce Jelšava „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Jelšava“, a to
konkrétne do mapy Komplexný výkres k.ú. mesta, Výkres ochrany prírody a krajiny (číslo výkresu 6) Správa NP
Muránska planina požaduje doplniť – zakresliť Územie európskeho významu SKUEV2285 Alúvium Muráňa, ktoré
bolo vyhlásené v októbri 2017.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:
Záväzné stanovisko č. KPU BB-2020/20379-2/86722/PAV zo dňa 26. 10. 2020:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje strategický
dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ za prípustný a nepožaduje jeho posudzovanie
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh
strategického dokumentu z hľadiska jeho rozsahu, najmä však jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej
podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu
so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Počas zisťovacieho konania boli tunajšiemu úradu doručené stanoviská dotknutých orgánov, citovaných v tomto
rozhodnutí, pričom žiadne z nich neobsahovalo požiadavku navrhovaný strategický dokument ďalej posudzovať.
Tunajší úrad sa vysporiadal s predloženými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej
miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov dokumentácie a následných konaní iných orgánov podľa osobitných
predpisov.
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“ je dokument s miestnym dosahom,
preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o
tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Rozdeľovník:
1. Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava
2. Obec Gemerské Teplice, Gemerské Teplice 46, 049 16 Gemerské Teplice
3. Obec Nandraž, Nandraž 23, 049 61 Nandraž
4. Obec Lubeník, Lubeník 241, 049 18 Lubeník
5. Obec Chyžné, Chyžné, 049 18 Chyžné
6. Obec Magnezitovce, Magnezitovce 59, 049 16 Magnezitovce
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Nám Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
10. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota
12. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca
13. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
14. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
15. Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská
Sobota 1
17. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
18. Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves
19. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
20. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , Tajovského 14440, 974 01 Banská Bystrica
21. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
22. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa
Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16  Jelšava, Slovenská republika
Obec Gemerské Teplice, Gemerské Teplice 46, 049 16  Gemerské Teplice, Slovenská republika
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Obec Nandraž, Nandraž 23, 049 61  Nandraž, Slovenská republika
Obec Lubeník, Lubeník 241, 049 18  Lubeník, Slovenská republika
Obec Chyžné, Chyžné , 049 18  Chyžné, Slovenská republika
Obec Magnezitovce, Magnezitovce 59, 049 16  Magnezitovce, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05  Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35  Bratislava, Slovenská
republika
Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01  Rimavská
Sobota, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01  Revúca, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 0/4, 979 01  Rimavská Sobota, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01  Revúca, Slovenská
republika
Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta , 052 01  Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica, Slovenská republika
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM), Tajovského 14440, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská
republika


