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Vec 

 

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 23.10. 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 odstúpenej žiadosti od obce Beckov zo dňa 20.10.2020, ktorou nám bola 

odstúpená žiadosť od pána Mgr. Norberta Tanoczkého, Javorová 8, 911 05 Trenčín (ďalej len 

„žiadateľ“).  

 

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

a krajiny na výrub drevín a krov rastúcich mimo lesa na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 

1744/125, 1744/127 a 1756/6 k. ú. Beckov. Výrub je navrhovaný z dôvodu vyčistenia pozemku 

pre realizáciu projektu. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2716 sú pozemok parc. č. 1744/125 

a 1744/127 umiestnené mimo zastavaného územia obce a sú evidované ako druh pozemku 

„trvalý trávny porast“ a  pozemok parc. č. 1756/6 je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

a je evidovaný ako druh pozemku „ostatná plocha“. Pozemky sa  nachádzajú mimo chránených 

území a ich ochranných pásiem a platí v ňich 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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