
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Číslo: OU-BB-OSZP2-2015/004485AJR Banská Bystrica, 11.11.2015

Rozhodnutie

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 
pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) 
ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 4 ods. 1 zákona 
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 4 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 v spojení s 
§ 10 písm. b) a § 12 písm. c) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o environmentálnych záťažiach“) v konaní vo veci určenia povinnej osoby za 
environmentálnu záťaž evidovanú ako BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II 
(SK/EZ/BR/74) takto rozhodol:

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 5 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach

zastavuje

konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž, ktorá je v Registri 
environmentálnych záťaží evidovaná v časti B nasledovne:
Názov environmentálnej záťaže: BR (016)/ Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74)
Názov a kód kat. územia: k.ú. Predajná, 849413
Názov a číselný kód obce: Predajná, 508934
Názov a číselný kód okresu: Brezno, 603
Názov a číselný kód kraja: Banskobystrický, 6.

Odôvodnenie:

Konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž evidovanú v Registri 
environmentálnych záťaží v časti -  B ako BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II 
(SK/EZ/BR/74) začal okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona o environmentálnych záťažiach. Okresný úrad v sídle kraja upovedomil o začatí 
konania všetkých známych účastníkov konania listom zo dňa 13.04.2015. Neznámym 
účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nebol známy, doručoval oznámenie 
o začatí konania verejnou vyhláškou. Informácie o začatí konania zverejnil dňa 16.04.2015 na 
svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli. Súčasťou tohto zverejnenia bola výzva na 
prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou. Okresný úrad v sídle 
kraja zároveň požiadal obec Predajná, aby zverejnila tieto informácie na svojej úradnej tabuli
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a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Obec tieto 
informácie zverejnila na svojej úradnej tabuli dňa 22.04.2015.

Za účastníka konania sa neprihlásilo nijaké združenie s právnou subjektivitou.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 
na 03.06.2015. Na ústnom pojednávaní uviedla Ing. Daniela Závodská, že nesúhlasí stým, 
aby bola určená za povinnú osobu z dôvodov uvedených v § 4 ods. 5 zákona 
o environmentálnych záťažiach. Na výzvu správneho orgánu sa vyjadril pán Ján Kováč, ktorý 
uviedol, že pozemky pod skládkou gudrónov, ktoré nadobudol kúpou, sú väčšie a iba menšou 
časťou zasahujú pod gudronové jamy, aby ich získal bol nútený ich kúpiť ako celok. Zástupca 
spoločnosti PTCHEM, s.r.o., uviedol, že PTCHEM, s.r.o., nemôže byť určený za povinnú 
osobu, pretože environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo 
v súlade s platnými povoleniami (§ 4 ods. 4 písm. d) zákona o environmentálnych záťažiach). 
PTCHEM, s.r.o., nie je ani pôvodcom environmentálnej záťaže, pretože ju nespôsobil 
vlastnou činnosťou, nie je ani právnym nástupcom štátneho podniku ani právnym nástupcom 
spoločnosti Petrochema, a.s., v konkurze. Pôvodcom nemôže byť ani z titulu uvedeného v § 3 
ods. 1 písm. b) zákona o environmentálnych záťažiach. Spoločnosť PTCHEM,s.r.o., ne je 
vlastníkom žiadnej z nehnuteľností nachádzajúcich sa na skládke Predajná II. Ďalej uviedol, 
že nakoľko spoločnosť PTCHEM, s.r.o., nadobudla celý podnik bývalej Petrochemy, a.s. 
v konkurznom konaní v zmysle § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze zo záväzkov 
súvisiacich s podnikom na spoločnosť prešli len tie záväzky, ktoré vznikli v súvislosti 
s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu (cca 2009). Ďalej uviedol, že na 
základe zmluvy o predaji podniku spoločnosť neprevzala žiadnu konkrétne uvedenú 
povinnosť na úseku životného prostredia.

Miestnou ohliadkou bolo zistené, že skládka je údolného typu zo základnou hrádzou, 
sypanou z miestnych zemín. Zrážkové vody z okolitých svahov sa odvádzajú drenážnym 
rigolom. Nebola zistená žiadna činnosť súvisiaca so vznikom environmentálnej záťaže.

Z obstaraných podkladov okresný úrad v sídle kraja zistil nasledovný skutkový stav:

Skládku gudrónov Predajná II vybudoval národný podnik Petrochema Dubová v roku 
1973 prehradením údolia hrádzou. V prevádzke bola skládka od roku 1974 do roku 1984, 
kedy sa na skládku prečerpávali aj odpady zo staršej priemyselnej skládky Predajná I. 
Dostupné materiály uvádzajú, že v auguste 1978 až v januári 1979 bol pozorovaný únik 
deponovaného materiálu v objeme asi 27 tis.m3. V čase úniku sa porušil breh hrádze skládky 
na ploche 8 m2 a na západnom brehu skládky poklesla cesta, lokálne aj odvodňovací rigol 
o 20-40 cm. K únikom dochádzalo aj neskôr. Na jeseň 1982 bol zaznamenaný ďalší únik 
gudrónov v množstve 200 m3. Jedná sa o skládkovanie v geologicky nevhodnom prostredí. 
Záverečná správa z hydrogeologické prieskumu z roku 1997 realizovaného spoločnosťou 
Evniconsult, s.r.o., Žilina uvádza, že akumulované zrážkové vody v gudrónu majú charakter 
koncentrovaných výluhov s vysokými obsahmi síranov, aromatických uhľovodíkov 
a nepolámych extrahovateľných látok. V prípade havarijného úniku týchto vôd zo skládok, 
predstavujú najmä organické polutanty, vzhľadom na svoje karcinogénne vlastnosti, výrazné 
riziko pre životné prostredie. Súčasne sa v závere konštatuje, že podzemné a povrchové vody 
skúmanej lokality v súvislosti so skládkami gudrónov nevykazujú kontaminačnú záťaž 
s rizikom pre ďalšie zložky životného prostredia' Po skončení skládkovania bol odpad 
uložený na skládke určitý čas odťažovaný a spaľovaný v spaľovni odpadov v areály podniku
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Petrochema v Nemeckej. Neskôr, keď sa už odpad nespaľoval a vplyvom zrážok stúpla 
hladina vody na skládke, pristúpilo sa k odčerpávaniu kontaminovanej vody. V súčasnosti má 
povolenie na odčerpávanie vôd, ich prepravu za účelom zneškodnenia odpadu na mechanicko 
-  chemicko -  biologickej čistiarni odpadových vôd spoločnosť PTCHEM, s.r.o., ale ako 
sama uviedla k odčerpávaniu vôd pravidelne nedochádza. Skládka má vybudovaný drenážny 
rigol, ktorým sa odvádzajú zrážkové vody z okolitých svahov mimo úložisko gudrónov 
Predajná II.

Náfodný podnik Petrochema Dubová bol v roku 1990 transformovaný na štátny 
podnik. Dňa 12.07.1994 vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku 
Slovenskej republiky rozhodnutie č. 83 pod spis. zn. KM-299/94 o privatizácií podniku 
Petrochema, štátny podnik. V súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku zrušilo 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podnik bez likvidácie. Dňom zrušenia 
podniku prešiel privatizovaný majetok do vlastníctva Fondu národného majetku Slovenskej 
republiky. Dňa 05.05.1995 vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku 
Slovenskej republiky rozhodnutie č. 69/Z pod spis. zn. KM-78/95 o privatizácií podniku 
Petrochema, štátny podnik, ktorým zmenilo spôsob privatizácie rozhodnutia č. 83 zo dňa 
12.07.1994. Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky vydalo uznesením zo 
17.08.1995 číslo 11/XXXII rozhodnutie č. 189/1995 o privatizácií podniku Petrochema, 
štátny podnik priamym predajom spoločnosti PETROCFIEMA, a.s. Dňa 29.09.1995 bola 
medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky na jednej strane a spoločnosťou 
PETROCHEMA, a.s. na druhej strane uzavretá zmluva o predaji podniku č. 1184/1995, 
ktorou boli na spoločnosť PETROCHEMA, a.s. prevedené vlastnícke práva k veciam, iné 
práva, záväzky a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili k činnosti podniku Petrochema, štátny 
podnik. PETROCHEMA, a.s. sa stala právnym nástupcom štátneho podniku Petrochema, 
štátny podnik v celom rozsahu.

Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2K 45/2009-244 zo dňa 11.12.2009, 
publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 16.12.2009, bol na majetok spoločnosti 
PETROCHEMA, a.s. vyhlásený konkurz. Dňa 06.04.2011 bola medzi PETROCHEMA, a.s. v 
konkurze ako predávajúcim a PTCHEM, s.r.o. ako kupujúcim uzavretá zmluva o predaji 
podniku. Okresný súd Prešov uznesením č. k. 2K/45/2009-565 zo dňa 09.01.2015, 
publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 15.01.2015, zrušil konkurz vyhlásený na majetok 
úpadcu PETROCHEMA, a.s. po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o environmentálnych záťažiach ak pôvodca zanikol alebo 
zomrel, krajský úrad životného prostredia určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho 
nástupca pôvodcu.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o environmentálnych záťažiach ak pôvodca nie je známy 
alebo ak nemožno určiť povinnú osobu podľa odseku 1, krajský úrad životného prostredia určí 
za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.

Podľa § 4 ods. 4 zákona o environmentálnych záťažiach za povinnú osobu nemožno 
určiť osobu, ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností:
a) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve 
uzatvorenej podľa osobitného predpisu na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia;
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vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek 
životného prostredia,
b) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky na zlepšenie stavu 
zložiek životného prostredia; splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu 
zložiek životného prostredia,
c) štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred 
účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
d) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s 
právoplatným povolením.

Podľa § 4 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach za povinnú osobu nemožno 
určiť osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, 
ak preukáže, že
a) nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá 
viedla k vzniku environmentálnej záťaže,
b) po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku 
environmentálnej záťaže a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti o environmentálnej záťaži 
nemohla vedieť alebo
c) po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku 
environmentálnej záťaže, ale nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu 
alebo ľudské zdravie.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach krajský úrad životného 
prostredia zastaví konanie o určení povinnej osoby, ak povinnú osobu nemožno určiť a doručí 
rozhodnutie o zastavení konania ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom 
systéme environmentálnych záťaží.

Na základe vyššie uvedených skutočností má okresný úrad v sídle kraja za preukázané, 
že pôvodcom environmentálnej záťaže bol štátny podnik Petrochema Dubová, ktorý podľa 
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení účinnom v rozhodnom 
čase zanikol v roku 1994 zrušením bez likvidácie.

Právnym nástupcom štátneho podniku Petrochema Dubová je spoločnosť 
PETROCHEMA, a.s. v konkurze. Konkurz na majetok úpadcu PETROCHEMA, a.s. bol 
právoplatným uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 2K/45/2009- 
565 zo dňa 09.01.2015 zrušený pošpinení konečného rozvrhu výťažku. Zrušením konkurzu 
po splnení konečného rozvrhu výťažku došlo k zrušeniu predmetnej obchodnej spoločnosti 
v zmysle § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka, z ktorého dôvodu ju nemožno určiť za 
povinnú osobu.

Keďže v posudzovanej veci nebolo možné určiť za povinnú osobu právneho nástupca 
pôvodcu, v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení bolo povinnosťou okresného 
úradu v sídle kraja zisťovať, či za povinnú osobu možno určiť vlastníka nehnuteľnosti, na 
ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.

Environmentálna záťaž sa nachádza na pozemkoch evidovaných ako parcely registra 
"E", parcelné číslo 634/1,634/2,634/3,634/4,634/5 a 619 všetky v k. ú. Predajná. V liste 
vlastníctva, na ktorom je vedený pozemok parcelné‘číslo 619 sú ako podieloví spoluvlastníci 
zapísaní Slovenský pozemkový fond a viaceré fyzické osoby. V liste vlastníctva, na ktorom



Číslo: OU-BB-QSZP2-2015/004485/UR Strana 5/8

sú vedené ostatné pozemky, sú ako podieloví spoluvlastníci zapísaní Slovenský pozemkový 
fond a pán Ján Kováč.

Dôvodová správa k návrhu zákona o environmentálnych záťažiach k § 4 uvádza, že ak 
právny nástupca neexistuje alebo zanikol, tak je za povinnú osobu určená p rá v n ic k á  osoba  
alebo  fy z ic k á  o soba  p o d n ika te ľ , ktorá je vlastníkom pozemku. Z uvedeného vyplýva, že 
nebolo zámerom zákonodarcu, aby za povinnú osobu bol určený vlastník nehnuteľnosti, ktorý 
je fyzickou osobou -  nepodnikateľom. Tento názor má oporu i v Metodickom usmernení 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Sekcie geológie a prírodných zdrojov 
k určovaniu povinnej osoby z 30. októbra 2012, ktorá k § 4 ods. 5 zákona 
o environmentálnych záťažiach uvádza, že ak je vlastníkom fyzická osoba (občan), ktorá 
z environmentálnou záťažou nemá nič do činenia, prípadne o prítomnosti environmentálnej 
záťaži nie je informovaná, takáto osoba by nemala niesť žiadnu zodpovednosť; ostatné osoby 
by mali preukázať naplnenie liberačných dôvodov uvedených v § 4 ods. 5.

Z uvedených dôvodov má okresný úrad za to, že vlastníkov pozemkov, na ktorých sa 
nachádza environmentálna záťaž, nemožno určiť za povinné osoby, nakoľko ide o osoby, 
ktoré nie sú podnikateľmi a nemajú priamu súvislosť so vznikom environmentálnej záťaže.

Okresný úrad v sídle kraja pre úplnosť dodáva, že ako s účastníkom tohto konania 
konal aj so spoločnosťou PTCHEM, s.r.o. z dôvodu, že ju považoval za správcu 
environmentálnej záťaže a zisťoval, či nie sú splnené zákonné podmienky, aby bola určená za 
povinnú osobu. Pokiaľ ide o otázku právneho nástupníctva, musel okresný úrad v sídle kraja 
prisvedčiť názoru spoločnosti PTCHEM, s.r.o., že táto nie je právnym nástupcom spoločnosti 
PETROCHEMA, a.s., teda nie je ani právnym nástupcom Petrochema, š.p. alebo Petrochema, 
n.p. Zo zmluvy o predaji podniku zo dňa 06.04.2011, uzavretej medzi predávajúcim 
PETROCHEMA, a.s. a kupujúcim PTCHEM, s.r.o., došlo k prevodu vlastníctva k veciam, 
iným právam a iným majetkovým hodnotám, slúžiacim prevádzkovaniu podniku, patriaceho 
do majetku PETROCHEMY, a.s., ktoré sú v zmluve presne špecifikované, čím došlo len k 
singulámej sukcesii spoločnosti PTCHEM, s.r.o., keďže spoločnosť PETROCHEMA, a.s. 
predajom podniku nebola zrušená ani nezanikla. Pokiaľ ide o otázku vlastníctva 
nehnuteľností, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, zmluvami o predaji podniku 
a listami vlastníctva mal okresný úrad v sídle kraja za preukázané, že vlastnícke právo 
k pozemkom pod skládkou nesvedčí spoločnosti PTCHEM, s.r.o. Uvedené pozemky neboli 
predmetom privatizácie, teda ani zmluvy o predaji podniku, z ktorého dôvodu PTCHEM, 
s.r.o. tieto nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť. Spoločnosť PTCHEM, s.r.o. nie je ani ako 
vlastník predmetných pozemkov zapísaný v katastri nehnuteľností.

Vzhľadom na to, že povinnú osobu nemožno určiť, okresný úrad v sídle kraja konanie 
o určení povinnej osoby zastavil.

Podľa § 5 ods. 7 zákona o environmentálnych záťažiach ak nebolo možné určiť 
povinnú osobu, vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva rozhodne o tom, ktoré 
príslušné ministerstvo má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 
a 3.
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné sa podľa § 53 a § 54 správneho poriadku
podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, 
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, 974 05 Banská Bystrica. Toto rozhodnutie 
možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Jozef Ratica 
vedúceho odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 
správneho poriadku a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Okresného úradu Banská Bystrica a obce Predajná.

1. Obec Predajná, starostka obce, Obecný úrad., Nám. J. Pejku 67, Predajná -  2x
2. PTCHEM, s.r.o.. Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
3. Ambróz Peter, Jašenie 171, Jašenie
4. Bačková Katarína, Bernolákova 6000/3, Banská Bystrica
5. Baďová Jarmila, Jašenie 151, Jašenie
6. Barbierik Ján, 976 63 Predajná 121, Predajná
7. Bedelková Anna, Slnečná 42, Banská Bystrica
8. Beraxa Jozef, Kalvárska 212, Predajná
9. Bobáková Anna, Školská 432, Predajná
10. Búda Erik, Farská 29, Predajná
11. Cencer Miroslav, Jašenie 165, Jašenie
12. Cibula Martin, Predajná 28, Predajná
13. Cibuľa Rastislav, Školská 395, Predajná
14. Citterbergová Melánia, Podhrádok 361, Predajná
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15. Cvachová Alica, Dolná Lehota 131, Lopej
16. Cvachová Danka, Dolná Lehota 163, Lopej
17. Čipka Stanislav, Bečov 110, Predajná
18. Čipka Vieroslav, Bečov 110, Predajná
19. Čuma Igor, Ing., Tatranovského 3227/57 Bratislava
20. Čuma Stanislav, Kalvárská 276, Predajná
21. Druhgárová Emília, Farská 21, Predajná
22. Duchonovič Tibor, Ing., Bmenská 58, Košice
23. Ďurišová Margarita, Ladislava Novomestského 1235/24, Brezno
24. Engliš Marian, Ing., Jašenie 453, Jašenie
25. Fekiač Ján, Podhrádok 380, Predajná
26. Fekiač Karol, Podhrádok 459, Predajná
27. Flašková Margita, Predajná 17, Predajná
28. Foltín Igor, Školská 411, Predajná
29. Gajdoš Július, Podhrádok 400, Predajná
30. Gajdoš Pavol, Farská 42, Predajná
31. Glemba Michal, Jašenie 309, Jašenie
32. Holka Peter, Ing., Mliekarenská 1006/34, Brezno
33. Hraško Emil, Kalvárska 246, Predajná
34. Hrašková Anna, Zábŕežská 144, Predajná
35. Hrašková Oľga, Kalvárska 245, Predajná
36. Jamriška Pavel, Dolná 286, Jašenie
37. Jaribka František, Smreková 66, Podbrezová
38. Jurša Tomislav, Školská 12, Brezno
39. Káčeríková Ľubica, Ing., Spojová 3855/12, Banská Bystrica
40. Kanovská Táňa, MUDr., Líščie údolie 110/77, Bratislava
41. Karamanová Margita, Predajná 173, Predajná
42. Kišš Riachard, Švermova 1034/32, Brezno
43. Kleskeň Milan, Októbrová 12/b, Valaská
44. Kňazovický Milan, Škoská 206, Predajná
45. Kohútik Juraj, Školská 332, Predajná
46. Koreňová Andrea, Partizánska 87, Nitra
47. Košík Ján, Predajná 375, Predajná
48. Košík Marián, Školská 458, Predajná
49. Kováč Ján, Jašenie 371, Jašenie
50. Kuracina Vojtech, Podhrádok 389, Predajná
51. Kvačkajová Anna, Gorkého 22, Sliač
52. Kvačkajová Magdaléna, Ing., Stoličková 894/3, Banská Bystrica
53. Lányová Katarína, Zábrežná 203, Predajná
54. Ligas Ján, Jašenie 265, Jašenie
55. Liskay Ivan, Predajná 338, Predajná
56. Lokšová Anna, Predajná 218, Predajná
57. Máliková Anna, Zámostského 902/52, Nemecká
58. Markusová Anna, Poľná 88, Banská Bystrica
59. Mattošová Janka, Podhrádok 349, Predajná
60. Mattošová Kamila, Podhrádok 349, Predajná
61. Michalčík Ján, Predajná 257, Predajná
62. Michalčík Jozef, Škoská 410, Predajná
63. Mistrík Gregor, Ing., Prokofíevova 1013/14, Bratislava
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64. Molnárová Mária, Bečov 104, Predajná
65. Obrtnancová Eva, RNDr., THK 1287/25, Banská Bystrica
66. Pavlečko Adolf, Farská 6, Predajná
67. Pavúková Anna, Brusno 700, Brusno
68. Peťko Ladislav, Dobšinského 11, Banská Bystrica
69. Piovarčiová Brigita, MUDr., Orlovská 1, Trnava
70. Pocklanová Viera, Kalvárska 254, Predajná
71. Poličiaková Oľga, Zabečov 113, Predajná
72. Púcfryová Želmíra, Zabečov 147, Predajná
73. Rajmajová Emília, Podhrádok 341, Predajná
74. Rybár Jozef, Fr. Kráľa 9, Brezno
75. Rybár Karol, Predajná 66, Predajná
76. Schenková Jaroslava, Tulská 633/72, Banská Bystrica
77. Siman Vladimír, Štiavnická 212/52, Podbrezová
78. Slamka Stanislav, Sládkovičova 10, Brezno
79. Smitka Dezider, Predajná 48, Predajná
80. Snopko Kamil, MUDr., Š. Moysesa 423/55/19, Žiar nad Hronom
81. Snopko Vojtech, Kalvárska 277, Predajná
82. Sojak Peter, Ing., Zabečov 156, Predajná
83. Stančík Tomáš, 1.mája 618/28, Nemecká
84. Starčok Daniel, Zabečov 157, Predajná
85. Škantárová Elena, Bečov 95, Predajná
86. Štefeková Štefánia, Ing., Školská 333, Predajná
87. Štelerová Magdaléna, Dolná Lehota 300, Lopej
88. Šuhajda Ján, Potočná 22, Jašenie
89. Šulrajterová Anna, E.M.Šotésová 1067/7, Brezno
90. Uhliariková Eva, Nám. Ľ Štúra 11, Banská Bystrica
91. Urbanová Viera, Predajná 431, Predajná
92. Vágner Milan, Ing. a Marta Vágnerová, Farská 58, Predajná
93. Vajdová Elena, Ing., Martinčeková 785/28, Bratislava
94. Vaník Dušan, Jašenie 208, Jašenie
95. Veselovský Jozef, Bečov 122, Predajná
96. Závodská Daniela, Ing., Botanická 29, Trnava
97. Zodlová Marcela, Gregorovej 3142/10, Bratislava - Rúžinov
98. Zvarová Viera, Štúrova 29, Tomaľa
99. Živor Dušan, Ing., Hurbanova 3038/14, Poprad
100. Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, Bratislava
101. podielovým spoluvlastníkom pozemkov evidovaných ako parcely registra "E", parcelné 

číslo 619 v k. ú. Predajná, ktorý okresnému úradu v sídle kraja nie sú známi, alebo nie je 
známy ich pobyt, sa doručuje verenou vyhláškou

Na vedomie:
Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M.R.Štefánika 40, 
Brezno

Po právoplatnosti:
Ministerstvo životného prostredia SR -  Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie 
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava


