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Oznámenie o začatí správneho konania  – zverejnenie  

 

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len 

„orgán ochrany prírody“), oznamuje, že podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov dňa 15.10. 2020 začal správne konanie ako vecne a miestne 

príslušný orgán štátnej správy ochrany 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, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

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

základe žiadosti Gašparíkovej Viery, bytom č. 1275, 916 11 Bzince pod Javorinou a Emílie 

Pražienkovej, bytom č. 1288, 916 11 Bzince pod Javorinou (ďalej len „žiadateľky“).  

 

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 

na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3289, 3290 a 3291, k. ú. 

Horné Bzince v obci Bzince pod Javorinou v druhovom zložení jaseň, jarabina, javor a vŕba. 

Výrub je navrhovaný z dôvodu rizika vyčistenia pozemkov. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 

2330 sú predmetné pozemky umiestnené mimo zastavaného územia obce a pozemok parc. č. 

3291 je evidovaný ako orná pôda a pozemky parc. č. 3289 a 3290 sú evidované ako trvalé trávne 

porasty. Pozemky sa  nachádzajú mimo chránených území a ich ochranných pásiem a platí v 

nich prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.  

 

Orgán ochrany prírody upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je 

potrebné doručiť písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom, hodnovernou 

elektronickou poštou cez Slovensko.SK alebo e-mailom na adresu: oszp.nm@minv.sk v lehote 

do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia. (e-mailom doručené potvrdenie záujmu byť 

účastníkom konania je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo hodnovernou 

elektronickou poštou). 
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Práva účastníka konania upravuje § 14 a § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ sa účastník konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné 

splnomocnenie s podpisom splnomocniteľa osvedčeným podľa osobitných predpisov.  

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom 

úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, v pracovnej 

dobe (po telefonickom dohovore na č. 0961245965, 0961245806). Svoje námietky môžu uplatniť 

písomne alebo ústne do zápisnice. 

 

 

  

 


