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OKRESNÝ ÚRAD MARTIN 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/43 420 44 53  

 

+421/43 420 44 48 

 

milan.mucha@minv.sk   www.minv.sk 00151866 

 

 

 

 

                  
Okresný úrad Žilina  

odbor opravných prostriedkov 

Referát lesného hospodárstva 

Vysokoškolákov 8556/33B  

010 08 Žilina  

Slovenská republika 

            

 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Martin 

OU-ZA-OOP4-2020/017431-002 

/03.04.2020 

OU-MT-OSZP-2020/007951-Mu Ing. Milan Mucha/4204 453 06.04.2020 

 
 
 
Vec 

„Oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok“ – stanovisko (úsek ochrany 

prírody a krajiny)    
 

  

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy pre ochranu prírody a krajiny podľa § 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 § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z.  

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane 

prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch), v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 

zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe Vašej žiadosti č. OU-ZA-OOP4-2020/017431-

002 zo dňa 03. 04. 2020 o predloženie pripomienok k predloženej správe o doterajšom 

hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok 

Čierňavy uvádza nasledovné: 

Podľa ustanovenia § 67 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny dotknutým orgánom 

v konaní a príslušným na vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona  

o ochrane prírody a krajiny ku schváleniu alebo zmene programu starostlivosti o lesy je okresný 

úrad v sídle kraja - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. 

 Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a  krajiny 
ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté. 

  

mailto:milan.mucha@minv.sk
http://www.minv.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20171101?ucinnost=01.01.2020#paragraf-9.odsek-1.pismeno-a
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 Toto stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ani súhlas v  zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)  a vyjadrenia 
a stanoviská ostatných úsekov Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné 
prostredie. 
 

Preposlať! 

1. ŠOP SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Martin 
 

 Na vedomie 

1. ŠOP SR, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica 

2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Miroslav Matula  

              vedúci odboru  

 

 

 

 

Co: a/a    
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0014489/2020

Vec: „Oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok“ – stanovisko (úsek ochrany prírody a krajiny)

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 06.04.2020  
13:53 Matula Miroslav, Ing. vedúci OU-MT-

OSZP vedúci odboru Nie   
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OKRESNÝ ÚRAD MARTIN 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin 

 

Telefón Fax E-mail    Internet   IČO 

+421/43 420 44 26  

 

+421/43 420 44 48 

 

jana.vaclavikova@minv.sk    www.minv.sk  00151866 

 

       

 

                                             

 

                                                                                       

Okresný úrad Žilina 

Odbor opravných prostriedkov 

Referát lesného hospodárstva 

Vysokoškolákov 855/33B 

010 08  Žilina 

Slovenská republika 

                                             

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Martin 

               03.04.2020 OU-MT-OSZP-

2020/007907-Va 

Ing. Václavíková/+421434204426 

 

    14.04.2020 

Vec 

Program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2021 - 2030 pre Lesný celok Čierňavy - 

vyjadrenie k predmetnému programu podľa § 28 ods. 2 písm. i) 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) v platnom znení. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Listom doručeným dňa 03.04.2020 ste požiadali Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti 

o životné prostredie o vyjadrenie k Programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2021 - 2030 

pre Lesný celok Čierňavy.  
 

Lesný celok Čierňavy sa nachádza v katastrálnom území Ľubochňa, Belá pri Martine a  

bol určený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, Odborom opravných prostriedkov, Referátom 

lesného hospodárstva pod č. OÚ-ZA-OOP4-2019/050696/SCH zo dňa 29.11.2019. 

Uvedené územie patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Veľká Fatra a zasahuje do 

ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja Necpaly – Lazce, ktoré bolo vyhlásené 

vodoprávnym rozhodnutím č. PLVH-1109/1986-Km zo dňa 02.10.1986. 

 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preštudovaní 

predloženej žiadosti v zmysle § 28 ods. 2 písm. i) 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) 

v platnom znení dáva nasledovné vyjadrenie:       

 

- do programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL) pre lesný celok Čierňavy žiadame 

zapracovať všetky požiadavky Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin 

uvedené v liste č. O2031000564 zo dňa 29.01.2020, 

 

- do PSL pre lesný celok Čierňavy zapracovať všetky zákazy a opatrenia na ochranu 

povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej 

vodohospodárskej oblasti pri hospodárení v lesoch vyplývajúce zo zákona č. 

305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to hlavne: 

mailto:jana.vaclavikova@minv.sk
http://www.minv.sk/
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- plánovať a vykonávať hospodársku činnosť tak, aby bola zabezpečená účinná 

ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, 

výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných 

vôd, 

-  zákaz skladovať ropné látky s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3;  

- vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia 

vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti, 

- zákaz vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a 

biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, 

odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd 

alebo k ohrozeniu kvality vôd, 

- zákaz aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu 

vydaného podľa osobitného predpisu v chránenej vodohospodárskej oblasti 

zakázané.  

 

V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v spojení s § 140b 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych 

predpisov sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko a nie je rozhodnutím v správnom 

konaní a nenahrádza povolenie podľa § 26 ani súhlas podľa § 27 vodného zákona. 

           

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

                             Ing. Miroslav Matula 

                                                                                                          vedúci odboru  
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0015117/2020

Vec: Program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2021 - 2030 pre Lesný celok Čierňavy - vyjadrenie k predmetnému 
programu podľa § 28 ods. 2 písm. i) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR ...

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 14.04.2020  
12:56 Matula Miroslav, Ing. vedúci OU-MT-

OSZP vedúci odboru Nie   
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Právna 

forma
LC k.ú. Vlastník pozemkov Obhospodarovateľ lesa výmera OLH                                                                                                              JPRL Parcela POZNÁMKA

PS Čierňavy Belá

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 

108, 038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny 

Stanislav

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 108, 

038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny Stanislav
7,91

ĎURÍK Jaroslav, Ing., 

Kolónia Hviezda 137, 

036 08 Martin

158 v /., 134 v /.. Olp č. 40 v /. R-0007/506,                   LV 

1635

ŠL Čierňavy
Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok

Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok
219,02

PODHOREC Ivan, Ing., 

LS Ľubochňa, 034 91 

Ľubochňa

Lesné porasty:134/. (1,78 ha), 153, 154-10, 154-20, 155-10, 155-20, 156, 

157, 158, 159, 160, 161-10, 161-20, 162-10, 162-20, 163, 164, 165, 166, 167, 

168. Funkčné plochy: lesné cesty4,5,22, pozemky PH 37-40, 42-47, N41, 

48, 49, PH 190, 191
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Právna 

forma
LC k.ú. Vlastník pozemkov Obhospodarovateľ lesa výmera OLH                                                                                                              JPRL Parcela POZNÁMKA

PS Čierňavy Belá

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 

108, 038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny 

Stanislav

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 108, 

038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny Stanislav
7,91

ĎURÍK Jaroslav, Ing., 

Kolónia Hviezda 137, 

036 08 Martin

158 v /., 134 v /.. Olp č. 40 v /. R-0007/506,                   LV 

1635

ŠL Čierňavy
Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok

Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok
219,02

PODHOREC Ivan, Ing., 

LS Ľubochňa, 034 91 

Ľubochňa

Lesné porasty:134/. (1,78 ha), 153, 154-10, 154-20, 155-10, 155-20, 156, 

157, 158, 159, 160, 161-10, 161-20, 162-10, 162-20, 163, 164, 165, 166, 167, 

168. Funkčné plochy: lesné cesty4,5,22, pozemky PH 37-40, 42-47, N41, 

48, 49, PH 190, 191
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Právna 

forma
LC k.ú. Vlastník pozemkov Obhospodarovateľ lesa výmera OLH                                                                                                              JPRL Parcela POZNÁMKA

PS Čierňavy Belá

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 

108, 038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny 

Stanislav

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 108, 

038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny Stanislav
7,91

ĎURÍK Jaroslav, Ing., 

Kolónia Hviezda 137, 

036 08 Martin

158 v /., 134 v /.. Olp č. 40 v /. R-0007/506,                   LV 

1635

ŠL Čierňavy
Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok

Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok
219,02

PODHOREC Ivan, Ing., 

LS Ľubochňa, 034 91 

Ľubochňa

Lesné porasty:134/. (1,78 ha), 153, 154-10, 154-20, 155-10, 155-20, 156, 

157, 158, 159, 160, 161-10, 161-20, 162-10, 162-20, 163, 164, 165, 166, 167, 

168. Funkčné plochy: lesné cesty4,5,22, pozemky PH 37-40, 42-47, N41, 

48, 49, PH 190, 191



KÓPIA
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OU-ZA-OOP4-2020/017431 006 0042673/2020 Interný doručený záznam elektronická

Právna 

forma
LC k.ú. Vlastník pozemkov Obhospodarovateľ lesa výmera OLH                                                                                                              JPRL Parcela POZNÁMKA

PS Čierňavy Belá

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 

108, 038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny 

Stanislav

Urbár, pozemkové spoločenstvo "SKLABIŇA", obecný dom 108, 

038 03 Sklabiňa, IČO: 17057949, štatutár: Chmúrny Stanislav
7,91

ĎURÍK Jaroslav, Ing., 

Kolónia Hviezda 137, 

036 08 Martin

158 v /., 134 v /.. Olp č. 40 v /. R-0007/506,                   LV 

1635

ŠL Čierňavy
Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok

Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110, 033 11 

Liptovský Hrádok
219,02

PODHOREC Ivan, Ing., 

LS Ľubochňa, 034 91 

Ľubochňa

Lesné porasty:134/. (1,78 ha), 153, 154-10, 154-20, 155-10, 155-20, 156, 

157, 158, 159, 160, 161-10, 161-20, 162-10, 162-20, 163, 164, 165, 166, 167, 

168. Funkčné plochy: lesné cesty4,5,22, pozemky PH 37-40, 42-47, N41, 

48, 49, PH 190, 191
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Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-ZA-OOP4-2020/017431 006 0042673/2020 Interný doručený záznam elektronická

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0015291/2020

Vec: Predloženie

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 15.04.2020  
14:24 Beneš Jozef, Ing. vedúci OU-MT-

PLO2  Nie   

Schválené 16.04.2020  
06:20 Doboš Dušan, Mgr. vedúci OU-MT-

PLO vedúci odboru Nie   
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W/t/-

Akciovii spolodnosf

Akciove spolo6nosf je zapisani v obchodnom registri Okresn6ho sidu Bratislava 1, oddiel Sa, vloika dfslo 3481/B

Okresny frad Zilina, odbor opravnych
prostried kov- Referat lesn6ho
hosDodarstva

Vysokoikolikov 8556/338

010 08 zi l ina

ou-zA-ooP4- TD/BP/oo'r 3/2020lSo

Vybavuje / kontakt

041 242 41 10

Bratislava

7.  4 .2020

Vec: Vyjadrenie k:iadosti o stanovisko k existencii plynarenskich zariadeni a podmienok

vykonavania dinnostiv ich ochrannom a bezpe6nostnom p6sme.

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spolodnosti SPP - distribucia, a.s. (d'alej len ,,SPP-D") k existencii
plynarenskych zariadeni prevedzkovanych SPP-D a stanovenie podmienok vykon6vania 6innosti v ich ochrannom pasme
a/alebo bezoednostnom o6sme.

V zaujmovom lzemi sa plynerensk6 zariadenia v sprave SPP-D nenachadzaji.

SPP-D, ako prevadzkovaiel distribudnej siete, podl'a ustanoveni zekona d. 25112012 Z.z. o energetike aozmene
a doplneni niektonich zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len,,Zdkon o energetike"):

Zaujmov6 [zemie:

Specifikacia dinnosti:

S [ctou,

k.ri- l lubochia

Siarostl ivost' o lesy

SOHLAS i

s  r e a l i z a c i o u  v y 5 5 i e  u v e d e n y c h  d i n n o s t i  b e z  p r i p o m  i e n o k .

SPP * distrlb[ql9, a's'
Mlynske nlvy +'rlu^^

825 11 Braiislava lo

teo:35910739
- 4 7 7 -

::a{/4->

SoSkovi Anna

technik technickej dokument,cie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko !iqi9_ngi!ji_!gga!-pre U6ely konani podla zekona d. 50/1976 Zb. o Uzemnom pl,novani a stavebnom poriadku
(stavebni zakon) vznenl neskorgich predpisov, pripadne in6ho osobitn6ho predpisu, a podobne ho nie je mozn€ pouzif ako sUdast
ohlasenia drobnej stavby.
Pre vyssie uveden6 iaely je pokebne po:iadat SPP-D o vydanie stanoviska k pfojektovej dokumentAcii stavby a/alebo k vykonevaniu
einnosti v ochrannom a/alebo bezpednostnom pasme plynArensklich zafiadeni.

V pripade realizecie pr6c mirno vyssie uveden6ho zSujmov6ho Uzemia je potrebne opatovne poziadat SPP-D o vydanie stanoviska k
existencii plyn6renskich zariadeni a podmienok vykon6vania 6innosti v ich ochrannom a bezpednostnom pasme.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynirenskich zariadeni a ich ochrannich a bezpeanostnlich pasiem) ku driu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dovodu zmeny spOsobu prevadzkovania dotknut6ho plyn6renskeho zadadenia a/alebo distribudnej
siete, v budUcnosti nie je vylU6ene. SPP-D nezodpoved, za pripadn6 5kody, ktof5 m6zu :iadatel'ovi/stavebnikovi vznikntt v dOsledku
nevyziadania si aktuelneho stanoviska k existenc'i plynarenskych zariadeni a ich ochrannich a bezpeenostnlich pdsiem.

ICO:  35  910 739 Strana 1/1



Akciovri spolodnost'

Akciova spolodnosfje zapisan6 v obchodnom registri Okresn6ho sridu Bratisla\€ l, oddiel Sa, vlozka dislo 348llB

d!i,' i 6 -c{- ni$

Okresnf frad Zilina, Odbor opravnich
prostriedkov- Referat lesn6ho
hospoderstva

Vysokoikolakov 8556/338

010 08 Zi l ina

tt4
VaSa znadka
OU-ZA-OOP4-20201017431- TDtBptOOl4t2O2OtSo

Bratislava

7. 4. 2020

Vec: Vyjadrenie k i iadosti o stanovisko k existencii plynarenskich zariadeni a podmienok
vykon6vania 6innosti v ich ochrannom a bezpednostnom pasme,

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spolodnosti SPP - distribricia, a.s. (d'alej len ,,SPP-D") k existencii
plynerenskych zariadeni prevadzkovanych SPP-D a stanovenie podmienok vykon6vania ainnosti v ich ochrannom p6sme
a/alebo bezpednostnom Dasme.

26ujmov6 (zemie:

Specifikdcia dinnosti:

Lesnf celok eieriavy

Starostlivost' o lesy

V zaujmovom izemi sa plyn6rensk6 zariadenia v sprave SPP-D nenachadzajf.

SPP-D, ako prevAdzkovatel distribuinej siete, podl'a ustanoveni zakona d. 25112012 Z.z. o energetike aozmene
a doplneni niekton'ch z6konov v zneni neskorSich predpisov (d'alej- len,,Zekon o energetike"):

SUHLASI
s  r e a l i z A c i o u  v y 5 5 i e  u v e d e n f c h  E i n n o s t i  b e z  p r i p o m i e n o k .

S 0ctou,

$PP -  d is t r lb fc la ,  a .s '
Mlvnsk6 nivy 44lD

825-11 Brat is lava 26
le o:35910739

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko li9-igjDgzlli-pggl4g-pre (dely konani podl'a zakona d. 50/1976 Zb. o izemnom plenovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov, prtpadne in6ho osobilneho predpisu, a podobne ho nie je mozn6 pouzi[ ako sidast
ohldsenia drobnej stavby.
Pre vyssie uveden6 udely je pokebn6 poziadat SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentacii stavby a/alebo k vykonrvaniu
dinnosti v ochrannom a/alebo bezpednostnom pasme plynerensk)tch zariadeni.
V pripade realizecie pric mimo vy65ie uveden6ho 26ujmov6ho ,zemia je potrebn6 opdtovne poziadat SPP-D o vydanie stanoviska k
existencii plynircnskych zariadeni a podmienok vykonavania dinnosti v ich ochrannom a bezpednostnom pesme.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynArenskich zariadeni a ich ochranntch a bezpednostnich pesiem) ku diu jeho vydania.
Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dOvodu zmeny sposobu prevedzkovania dotknut6ho plyn5rensk6ho zariadenia a/alebo distribuanej
siete, v budIcnosti nie je vylUden6. SPP-D nezodpovedd za wipadne skody, ktor6 m6Zu :iadatelovi/stavebnikovi vzniknit v dostedku
nevyziadania si aktudlneho stanoviska k existencii plynerenskich zariadeni a ich ochrannych a bezpednostnich p6siem.

i;,*;,,r:,
Nt/ryJl-

technik technickej dokumentAcie
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NaSa znadka: 003889/2020

Dil!io
ditir:

Od 29.4.z?rcje moin6 o vydanie stanoviska poiiada{ aj elektronicky,
https:/ les.tnbspetrol.sk. Pre i iadosti podan6 elektronicky je moind priebeine
a informativna verzia stanoviska je spristupnend okamiite po schvdlenf, eite
verzie.

okresnri f  rad Zil ina
Odbor opravnfch prostriedkov
Referdt lesneho hospoddrstva
Vysoko3koldkov 8556/33 B
010 08 Z i l ina

lrrfuffiffifirl
sfflr

Pfido r,,;4,w
VaIa  znafka :  OU-ZA-

V Sahdch dr ia:  09.04.2020

Vec: Proaram starostlivosti o lesy v LC iierrtavy - u$gskenie o ochronnom pdsme rooovodu

Oznamujeme Vdm, ie predmetnd akcia nezasahuje do ochranneho pdsma ropovodr.r  a nedot ' ika sa
naSich zdujmov. Z naiej  strany nemdme preto k danej akci i  i iadne pr ipomienky.

Platnost' vyjadrenla sa urduje pre ropovodn6 syst6my, optickd siete a telekornunikain6 systdmy a
zariadenia v trvani2 roky, od ddtumu jeho vydania.

Ziadatef o vyjadrenie berie na vedomie, ie spolofnost '  TRANSPETROI, a.s.  je povinnd v nevyhnutnom
rozsahu spracova{ osobnd ridaje iiadatel'a a to za *telom poskytnutia informdcii, ktord sd predrnetom
jeho i iadost i ,  ako aj  evidencie a uchov6vania pisomnost i  v s0lade s Registratdrnym poriadkom
spolodnost i .  Ziadatel '  sa m6ie o spracovani jeho osobnfch r ldajov a ich ochrane dozvedie{ viac na
h $ p ://w w-w. tr a n s p et r o l. s k /gEh r a n a - o s o b n v c h -- u d a i ov /.

prostrednictvom webu
sledova{ stav vybavenia
pred odoslanim l ist innej

S pozdravom:

iA m. s.
a3t
Dffidb,'
?0d03715 @

Za vecnd sprdvnost' :  Lauko, Roman, roman.lauko@transpetrol.sk

Kore4pondenin6 adresa: TRANSFETROL, a.s.,  Eratislava, Frevddzka, 936 01 Sahy
Adresa E id la  spo lo inos t i :  T f iAh ,5PEIROL,  a .s . ,  Sumavska 38 ,  8210B Bra t is lava

tCO: 313qtg:1, lC Dpt"t:  SK2020403715, zapisan;i  v obchoclncnr registr i  Okresneho si ldu Bratisl*ua 1., vloika dislo: 507/8
ISAN: SK79 1100 0m0 m26 210? 1-532
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