odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14
934 01 Levice

Nnmnmmmmmmmmm

OU-LV-OSZP-2019/012934-eia/Gö/R

Levice, 26.08.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
orgán podľa § 3 písm. k) 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“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona
o posudzovaní v spojení s ustanovením § 18 a až 29 tohto zákona a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh spoločnosti
Hörnlein Slovensko spol. s.r.o., Bernecká č. 1823, 936 01 Šahy, IČO: 36667242, navrhovanú
činnosť „Prístavba k výrobnej hale č. 2“ rozhodol takto:
Návrh spoločnosti: Hörnlein Slovensko spol. s.r.o., Bernecká č. 1823, 936 01 Šahy
IČO: 36667242
Navrhovanej činnosti : „Prístavba k výrobnej hale č. 2“

sa

p o s u d z o v a ť.

nebude

Zmena činnosti je navrhnutá v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, v katastrálnom území Mesta
Šahy.
Dotknuté pozemky: parcelné číslo C-3334/1, C-3332/1 Intravilán, C-3855/2, E-2469/2
Extravilán.
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Navrhovaná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Šahy v uzavretom a oplotenom
areáli spoločnosti Furni Finish so sídlom v Tupej č. 261,l IČO: 36545431. Užívateľom areálu
je spoločnosť Hörnlein Slovensko spol. s.r.o., Bernecká 1823, 936 01 Šahy, IČO: 36555789.
Cieľom realizácie navrhovanej prístavby k výrobnej hale č. 2 je rozšírenie výrobných
kapacít rozšírením technológie. Jedná sa o strojársku výrobu pre automobilový priemysel.
Výrobky sú zostavy pozostávajúce z kombinácie hlboko ťahaných súčiastok, tvárnených
a obrábaných komponentov ktoré budú dovážané od dodávateľov, alebo vyrábané priamo na
jestvujúcich technológiách podniku v Šahách pomocou pájkovacej technológie medenou
spájkou. V rámci technológie spájkovania sa jedná o tvrdé spájkovanie s medenou spájkou na
báze pasty. Montáž sa delí na tri druhy a to predmontáž komponentov na báze laseru
a samotnou montážou komponentov. Treťou montážou sa rozumie montáž injektorov
a elektrických káblov. Poslednou technológiou bude technológia kontroly tesnosti na báze
interného plynu Hélia. Tieto technológie budú zabezpečované certifikovanými strojmi
a médiami od dodávateľov, spolu s ich inštaláciou a uvedenia do prevádzky. Výroba bude
prebiehať vysoko automatizovanými robotickými linkami spolu s poloautomatizovanými
výrobnými zariadeniami. Prevádzka bude rozšírená do novovytvorenej časti prístavby haly
zastavanej plochy 2898 m2. V navrhovanej dvojpodlažnej prístavbe bude umiestnená
administratíva a sociálne zariadenia patriace k prevádzke na prípadné rozšírenie výrobných
kapacít a počet zamestnancov.

V procese konania o povoľovaní činnosti je potrebné rešpektovať nasledujúce
podmienky a pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk :
•

•

•

•

pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť
technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na
obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné
pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie
rozprašovania alebo obmedzenie rozprašovania.
s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby ako aj počas prevádzky je potrebné
nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Skládkovanie odpadov využívať iba v prípade, že
zhodnotenie odpadov nie je možné alebo účelné.
v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích, stavebných
a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom
štádiu vykonávajú a ako pôvodca zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa
zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia na
povolenie stavby „Prístavba k výrobnej hale č. 2“, podľa § 17 ods. 1 zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší.
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•
•

•
•
•

dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
pri zásahu do regionálnej cesty III/1567 Bernecká ul. v meste Šahy je potrebné
postupovať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlášku číslo
35/1984 ZB., ako i príslušné STN.
V zmysle § 3 ods. 5 cestného zákona, cestným správnym orgánom pre cestu
III/1567 Bernecká ul. v meste Šahy je Okresný úrad Levice, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
V zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon
štátnej správy.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiada Okresný úrad Levice, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií predložiť na vyjadrenie.

Upozornenie:
Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce ( § 29 ods. 16
zákona o posudzovaní).
Rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania
podľa osobitných predpisov ( § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní) a zároveň je navrhovateľ
podľa ustanovení § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní povinný zabezpečiť súlad ním
predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so
zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len OÚ Levice,
OSZP) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona
o posudzovaní, na základe žiadosti spoločnosti Hörnlein Slovensko spol. s.r.o., Bernecká č.
1823, 936 01 Šahy, IČO: 36667242 zo dňa 17.07. 2019, doručenej OÚ Levice, OSZP dňa:
18.07.2019, začal správne konanie podľa ustanovení § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní
v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku vo veci zmeny činnosti „Prístavba
k výrobnej hale č. 2“.
Neočakávajú sa zásadné negatívne vplyvy na prírodné prostredie a vplyvy na chránené územia.
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva nie je predpoklad
zhoršenia stavu ani v súvislosti so znečistením ovzdušia ani hlukom.
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Zmena činnosti je navrhnutá v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, katastrálne územie Šahy.
Dotknuté pozemky: parcelné číslo C-3334/1, C-3332/1 Intravilán, C-3855/2, E-2469/2
Extravilán.
Popis navrhovanej zmeny:
Cieľom realizácie navrhovanej prístavby k výrobnej hale č. 2 je rozšírenie výrobných kapacít
rozšírením technológie. Jedná sa o strojársku výrobu pre automobilový priemysel. Výrobky sú
zostavy pozostávajúce z kombinácie hlboko ťahaných súčiastok, tvárnených a obrábaných
komponentov ktoré budú dovážané od dodávateľov, alebo vyrábané priamo na jestvujúcich
technológiách podniku v Šahách pomocou pájkovacej technológie medenou spájkou. V rámci
technológie spájkovania sa jedná o tvrdé spájkovanie s medenou spájkou na báze pasty. Montáž
sa delí na tri druhy a to predmontáž komponentov na báze laseru a samotnou montážou
komponentov. Treťou montážou sa rozumie montáž injektorov a elektrických káblov.
Poslednou technológiou bude technológia kontroly tesnosti na báze interného plynu Hélia.
Tieto technológie budú zabezpečované certifikovanými strojmi a médiami od dodávateľov,
spolu s ich inštaláciou a uvedenia do prevádzky. Výroba bude prebiehať vysoko
automatizovanými robotickými linkami spolu s poloautomatizovanými výrobnými
zariadeniami. Prevádzka bude rozšírená do novovytvorenej časti prístavby haly zastavanej
plochy 2898 m2. V navrhovanej dvojpodlažnej prístavbe bude umiestnená administratíva
a sociálne zariadenia patriace k prevádzke na prípadné rozšírenie výrobných kapacít a počet
zamestnancov.
Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných
dní po doručení
a) Zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) Zverejní na svojom webovom sídle
Podľa ustanovenia § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch
pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom,
kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí
sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, ak keď
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
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Okresný úrad Levice, odbor životného prostredia v súlade s § 29 ods. 6 zákona
o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2019/012934-eia/Gö zo dňa 18.07.2019 zaslal
predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm.
b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva
SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Šahy), dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný
orgán zverejnil uvedené oznámenie o zmene činnosti na webovom sídle ministerstva
(www.enviroportál.sk/sk/eia) a na webovom sídle úradu.
V zákonom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu Okresný úrad Levice,
odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenia a stanoviská rezortného orgánu,
dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil vyššie uvedenú
zmenu v oznámení o zmene činnosti „Prístavba k výrobnej hale č. 2“ z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území.
Pri posudzovaní použil aj kritéria pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu
o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Navrhovaná činnosť je realizovaná v už existujúcej lokalite v meste Šahy.
Pri normálnej prevádzke v súlade s platnou legislatívou nemá zmena navrhovanej
činnosti žiadne výstupy, ktoré by mohli mať výrazné negatívny vplyv na životné prostredie.
Uvedená zmena činnosti bude v súlade s inými činnosťami v dotknuto území.
S realizáciou zmeny nevznikajú žiadne priame ani nepriame riziká havárií.
Prevádzka jednotlivých zariadení svojou pozíciou nemá výrazný negatívny vplyv na
životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí štát nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa
nezúčastnil zisťovacieho konania.
Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili a doručili
písomné stanovisko :
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia stratégie, odbor
priemyselného rozvoja č. 19613/2019-4210-444407, zo dňa 25.07.2019 (doručené na
tunajší úrad dňa 29.07.2019): k oznámenej zmene činnosti nemá pripomienky
a navrhovanú zmenu odporúča schváliť bez ďalšieho posudzovania vplyvov na životné
prostredie, pokiaľ je to v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov konania.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č. D1/2019/01386 zo
dňa 23.07.2019: z hľadiska posúdenia vplyvov na verejné zdravie, charakteru
uvažovanej činnosti a jej umiestnenia je možné predpokladať, že navrhovaná zmena
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činnosti nebude predstavovať zdravotné riziká a nespôsobí zhoršenie kvality života
obyvateľov. K zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-NR-OSZP2-2019/036462002 zo dňa 25.07.2019: s uvedenou zmenou súhlasí a navrhuje neposudzovať za
podmienok dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu
zložiek životného prostredia.
– pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky
dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných
emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať
dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovania alebo obmedzenie
rozprašovania.
• Upozorňuje, že s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby ako aj počas prevádzky je
potrebné nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Skládkovanie odpadov využívať iba v prípade, že
zhodnotenie odpadov nie je možné alebo účelné.
• Upozorňuje, že v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích,
stavebných a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce
v konečnom štádiu vykonávajú a ako pôvodca zodpovedá za nakladanie s odpadmi
podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
4. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, za jednotlivé úseky
štátnej správy vydal nasledovné stanoviská:

Štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-LV-OSTP-2019/014195/Gö dňa 25.07.2019:
v stanovisku uvádza základné údaje z predloženého oznámenia o zmene činnosti: popis,
umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti. Navrhovaná prevádzka by nemala ovplyvniť
znečistenia ovzdušia nad prístupnú mieru.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nepovažuje za potrebné posudzovať zmenu činnosti podľa
zákona číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a dáva k predloženému oznámeniu o zmene činnosti
kladné stanovisko s nasledovným upozornením:
• Keďže sa jedná o inštaláciu nových zdrojov, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany
ovzdušia na vydanie rozhodnutia na povolenie stavby „Prístavba k výrobnej hale
č. 2“, podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Štátna vodná správa, č. OU-LV-OSZP-2019/014198-VOD/BU zo dňa 25.07.2019:
s navrhovanou zmenou činnosti súhlasí a nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného
zámeru.
• Pri realizácií navrhovanej činnosti je potrebné dôsledne dodržiavať príslušné
ustanovenia zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich
právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
6

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-LV-OSZP-2019/014299 zo dňa 25.07.2019:
z hľadiska záujmov prírody a krajiny nie sú žiadne pripomienky k oznámeniu navrhovanej
činnosti.
Štátna správa v odpadovom hospodárstve, č.OU-LV-OSZP-2019/014217/ODP zo dňa
25.07.2019: netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti a dáva k predloženému
zámeru kladné stanovisko a nasledovným upozornením:
- Pôvodca odpadov so vzniknutými odpadmi je povinný nakladať v súlade s § 14
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení (ďalej len zákon o odpadoch) a
§ 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v platnom znení.
5. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, OU-LV-OSZP-2019/002926-026
zo dňa 23.07.2019: z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky k
predloženej dokumentácií a nepožadujú povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
6. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa
25.07.2019: s navrhovaným riešením súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok
•

•
•
•

Pri realizácií predložených zámerov pri zásahu do regionálnej cesty III/1567
Bernecká ul. V meste Šahy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 ZB., ako i príslušné STN.
V zmysle § 3 ods. 5 cestného zákona, cestným správnym orgánom pre cestu
III/1567 Bernecká ul. v meste Šahy je Okresný úrad Levice, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
V zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon
štátnej správy.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiada predložiť na vyjadrenie.

7. Mesto Šahy, č. 301/2019/výst. zo dňa 08.08.2019
Mesto Šahy súhlasí so zmenou, ktorá bude uskutočnená formou „Prístavby k výrobnej
hale č. 2“ v zmysle územného plánu na území priemyselnej výroby a skladov.
Oznámenie bolo zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli mesta Šahy od
22.07.2019 do 08.08.2019. Zo strany občanov Mestu Šahy žiaden podnet nebol
doručený.
8. Verejnosť:
Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom, v zákonom stanovenej
lehote nebolo doručené žiadne písomné stanovisko príslušnému orgánu.
Zverejnenie oznámenia od 19.07.2019 do 19.08.2019.
OÚ Levice, OSZP nepovažuje za potrebné predložiť zmenu navrhovanej činnosti
posudzovať, nakoľko na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania nie je

7

predpoklad priamych alebo nepriamych negatívnych environmentálnych vplyvov navrhovanej
činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie analyzovať v správe o hodnotení. Príslušný orgán
konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom
ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva a nie
sú ohrozené ani neprimerané obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Prípadným rizikám navrhovanej činnosti je možné predchádzať dôsledným dodržiavaním
podmienok a požiadaviek uplatnených v jednotlivých stanoviskách doručených príslušnému
orgánu v procese zisťovacieho konania, zabezpečením uplatňovania opatrení na
minimalizovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia uvedenými v kapitole
IV.10. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Na základe zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti „Prístavba k výrobnej hale č.
2“ s použitím kritérií pre zisťovacie konanie v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní
a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rozhodol Okresný úrad
Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov príslušný
orgán vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitom prípade.
Upozornenie : Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ing. Eva Červenáková
Vedúca odboru starostlivosti o ŽP
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Doručí sa :
Hörnlein Slovensko spol. s.r.o., Bernecká č. 1823, 936 01 Šahy
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
Na vedomie:
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
2. Okresný úrad Levice, OSZP, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
3. Okresný úrad Levice, OSZP, OH, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
4. Okresný úrad Levice, OKR, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
5. Okresný úrad Levice, OCDPK, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
6. Okresný úrad Levice, PaLO, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,
Komenského č.4, 934 38 Levice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č. 7, 934 01 Levice
10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
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