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VEC:  Oznámenie o začatí konania vo veci ochrany lokality chránenej rastliny poniklec 

lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica) a o upustení od ústneho konania – 

verejnou vyhláškou          

    

 

Verejná vyhláška 
 

 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR 

č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a  § 64 ods. 1, písm. d) v spojitosti s § 68 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) v zmysle § 

18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

o z n a m u j e 

 

z úradnej moci začatie správneho konania vo veci ochrany lokality chránenej rastliny poniklec 

lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica ) nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 

1256/1 k.ú. Veľký Kamenec na základe podania Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, 

Správy  chránenej krajinnej oblasti Latorica (ďalej len ŠOP SR, Správa CHKO Latorica) č. 

CHKOLA/82/2020 zo dňa 20.04.2020. 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedeného podania 

ŠOP SR Správy CHKO Latorica vydal formou verejnej vyhlášky pre vlastníkov, resp. užívateľov 

predmetnej parcely upozornenie č. OU-TV-OSZP-2020/005791-2 zo dňa 04.05.2020 v zmysle § 

4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK, v ktorom ich oboznámil s výskytom chránenej rastliny  

poniklec lúčny maďarský na pozemku v ich vlastníctve. 

      

Následne Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 82 ods. 7 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejnil 

informáciu o začatí predmetného konania listom č. OU-TV-OSZP-2020/005791-3 zo dňa 

05.06.2020, pričom do stanoveného termínu 5 pracovných dní sa do konania neprihlásila žiadna 

organizácia. 
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    Vychádzajúc z ustanovenia § 21  správny orgán  vzhľadom na známu povahu veci upúšťa od 

ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, nakoľko uvedený podnet ŠOP je pre tunajší správny 

orgán postačujúcim právnym podkladom, 

      Zároveň žiadame účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade 

s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku,  aby svoje  pripomienky, námietky a stanoviská 

k predmetnému konaniu predložili najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne 

neprihliadne. 

       Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, č.d. 235. 

 

Vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádza chránená rastlina poniklec lúčny maďarský 

(Pulsatilla pratensis subsp.hungarica, budú upovedomení o začatí konania formou verejnej 

vyhlášky zverejnenej na:  

1. Úradná tabuľa obce Veľký Kamenec 

2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov 

3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov 

4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava - 

Verejná vyhláška (CUET) 

 

 

Toto upozornenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška  musí byť vyvesená po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obec Veľký Kamenec a na Okresnom úrade Trebišov, OSZP. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Stanislav Bogdányi 

                                                     

 

                                                                    vedúci odboru 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa..........................                                                Zvesené dňa................................  

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo  OU-TV-

OSZP-2020/005791-004 zo dňa 22.06.2020. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na 

úsek ochrany prírody a krajiny. 

 

 

 

Rozdeľovník:       

1. Obec Veľký Kamenec  
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2. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov   

3. Národná agentúra (CUET) 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing.Stanislav Bogdányi 

                                                                                                           Vedúci odboru 

 

 

 
  


