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odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OU-IL-OSZP-2022/001148-002 CECH

Ilava 02. 05. 2022

VEC
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Na základe ustanovení § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) Vás Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí
správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Žiadateľ: AGROFARMA, spol. s. r. o. Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň, IČO
31 574 912 žiada o vydanie súhlasu na podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody na:
-

Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia, parc. č. KN-C 881/4
v katastrálnom území Červený Kameň (žiadateľ je zároveň vlastníkom predmetného
pozemku).

Predmetná parcela sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň
ochrany podľa zákona o ochrane prírody.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody žiadame združenia s právnou
subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia
tohto oznámenia na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Mierové
námestie 81/18, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: Rebeka.Cechova@minv.sk .
Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie
podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch
pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa
osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.
Žiadosť doručená dňa: 02. 05. 2022
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