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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Vec 

Oznámenie o začatí konania  

 

    Okresný úrad  Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 2, 4 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 ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a 

krajiny § 68 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) 

 

u p o v e d o m u j e 

 

    všetkých  účastníkov konania o začatí konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vo veci udelenia súhlasu na zásah  do biotopov 

európskeho  významu v zmysle § 6 odsek 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny : 

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy vyskytujúce sa v blízkosti určeného 

dobývajúceho priestoru  Hliník nad Hronom II. , ktoré sa môžu  poškodiť alebo zničiť                  

v súvislosti s povolením banskej činnosti podľa „Plánu otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného ložiska bentonitu,  v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II., na roky 2017-

2026 na základe žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 20.12.2017 od žiadateľa  

 

Meno:    CONCEPT MINERALS s.r.o.  

Adresa:   Kopernica č. 225, 967 01 Kremnica  

 

z dôvodu  povolenia banskej činnosti podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe. 

  

V katastrálnom území :  Hliník nad Hronom   na časti pozemku parc. č. 4571/1 o výmere 4,18ha 

 

 Dňom podania žiadosti t.j. 20.12.2017 bolo v predmetnej veci začaté správne konanie. 

 

   Podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia sú k nahliadnutiu na Okresnom úrade  Žiar nad 

Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie č. dverí 68,69. 

http://www.minv.sk/


2 
 

    Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí 

byť v súlade s § 82 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  osvedčený podľa 

osobitných predpisov. 

  Informáciu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom 

podľa ustanovenia §-u 82 odsek 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v 

začatom správnom konaní je potrebné doručiť do 18.01.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Berkeš 

vedúci odboru 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na Vedomie: CONCEPT MINERALS s.r.o.   Kopernica č. 225, 967 01 Kremnica  

 


