Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k schváleniu alebo zmenu územného plánu zóny
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších
k schváleniu alebo zmene základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja
podľa § 9 ods. 1 písm. o ) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších

A. písomná žiadosť
B. Príloha k žiadosti: dokumentácia

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu územného rozhodnutia v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom
ochrany
podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov
A. písomná žiadosť
-

v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (ak žiadateľ nie je totožný
s investorom je potrebné doložiť splnomocnenie od investora), názov projektovej
dokumentácie plánovanej činnosti, katastrálne územie a parc. č. pozemku, kde sa
činnosť plánuje

B. Prílohy žiadosti:
1.

Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje skutočnosti potrebné pre posúdenie
plánovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
-

-

konštatovanie, či v rámci stavby dôjde alebo nedôjde k výrubu stromov alebo
kríkov. V rámci tohto konštatovania musí byť uvedené, či dôjde alebo nedôjde
k výrubu stromov alebo kríkov nielen pri hlavnom stavebnom objekte, ale aj pri
výstavbe všetkých druhov prípojok inžinierskych sietí.
v prípade nutného výrubu stromov alebo krovín je potrebné uviesť počet
s uvedením druhu stromu, obvodu stromu meraného vo výške 130 cm nad zemou
a u krovín druh a ich plošnú výmeru,
v prípade blízkosti vodnej plochy, konštatovanie, či dôjde k zasahovaniu do
uvedenej vodnej plochy a o aký druh zasahovania ide,
v prípade, ak druh pozemku je trvalo trávny porast uviesť konštatovanie či dôjde
k likvidácii existujúcich trvalých trávnych porastov.
v prípade realizácie sadových úprav priložiť projekt sadových úprav

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby v územiach s prvým,
druhým a tretím stupňom ochrany
podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov

A. písomná žiadosť
-

v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (ak žiadateľ nie je totožný
s investorom je potrebné doložiť splnomocnenie od investora), názov projektovej
dokumentácie plánovanej činnosti, katastrálne územie a parc. č. pozemku, kde sa
činnosť plánuje

B. Prílohy žiadosti:
1. Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje skutočnosti potrebné pre posúdenie
plánovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
-

-

konštatovanie, či v rámci stavby dôjde alebo nedôjde k výrubu stromov alebo
kríkov. V rámci tohto konštatovania musí byť uvedené, či dôjde alebo nedôjde
k výrubu stromov alebo kríkov nielen pri hlavnom stavebnom objekte, ale aj pri
výstavbe všetkých druhov prípojok inžinierskych sietí.
v prípade nutného výrubu stromov alebo krovín je potrebné uviesť počet
s uvedením druhu stromu, obvodu stromu meraného vo výške 130 cm nad zemou
a u krovín druh a ich plošnú výmeru,
v prípade blízkosti vodnej plochy, konštatovanie, či dôjde k zasahovaniu do
uvedenej vodnej plochy a o aký druh zasahovania ide,
v prípade, ak druh pozemku je trvalo trávny porast uviesť konštatovanie či dôjde
k likvidácii existujúcich trvalých trávnych porastov.
v prípade realizácie sadových úprav priložiť projekt sadových úprav,

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1. V územiach s prvým a
druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) až f) a n) vyžaduje, ak
sa rozhodnutie alebo schválenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce
alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania
alebo odpočinku chráneného živočícha.

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné
rozhodnutie
podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov

A. písomná žiadosť
- v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (ak žiadateľ nie je totožný
s investorom je potrebné doložiť splnomocnenie od investora), názov projektovej
dokumentácie, katastrálne územie a parc. č. pozemku, kde sa činnosť plánuje
a špecifikovať, že vyjadrenia je potrebné k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác
alebo zariadení.
B. Prílohy žiadosti:
1.

Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje skutočnosti potrebné pre posúdenie
plánovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
-

-

konštatovanie, či v rámci stavby dôjde alebo nedôjde k výrubu stromov alebo
kríkov. V rámci tohto konštatovania musí byť uvedené, či dôjde alebo nedôjde
k výrubu stromov alebo kríkov nielen pri hlavnom stavebnom objekte, ale aj pri
výstavbe všetkých druhov prípojok inžinierskych sietí.
v prípade nutného výrubu stromov alebo krovín je potrebné uviesť počet
s uvedením druhu stromu, obvodu stromu meraného vo výške 130 cm nad zemou
a u krovín druh a ich plošnú výmeru,
v prípade blízkosti vodnej plochy, konštatovanie, či dôjde k zasahovaniu do
uvedenej vodnej plochy a o aký druh zasahovania ide,

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1. V územiach s prvým a
druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) až f) a n) vyžaduje, ak
sa rozhodnutie alebo schválenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce
alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania
alebo odpočinku chráneného živočícha.

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov

A. písomná žiadosť
-

v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (ak žiadateľom nie je investor je
potrebné doložiť splnomocnenie od investora), názov projektovej dokumentácie
plánovanej činnosti, katastrálne územie a parc. č. pozemku, kde sa činnosť plánuje

B. Prílohy žiadosti:
-

Projektová dokumentácia

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1. V územiach s prvým a
druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) až f) a n) vyžaduje, ak
sa rozhodnutie alebo schválenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce
alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania
alebo odpočinku chráneného živočícha.

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby
podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších právnych predpisov

B. písomná žiadosť
- v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (ak žiadateľ nie je totožný
s investorom je potrebné doložiť splnomocnenie od investora), názov projektovej
dokumentácie plánovanej činnosti, katastrálne územie a parc. č. pozemku, kde sa činnosť
plánuje
C. Prílohy žiadosti:
1. Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje skutočnosti potrebné pre posúdenie
plánovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
-

-

konštatovanie, či v rámci stavby dôjde alebo nedôjde k výrubu stromov alebo
kríkov. V rámci tohto konštatovania musí byť uvedené, či dôjde alebo nedôjde
k výrubu stromov alebo kríkov nielen pri hlavnom stavebnom objekte, ale aj pri
výstavbe všetkých druhov prípojok inžinierskych sietí.
v prípade nutného výrubu stromov alebo krovín je potrebné uviesť počet
s uvedením druhu stromu, obvodu stromu meraného vo výške 130 cm nad zemou
a u krovín druh a ich plošnú výmeru,
v prípade blízkosti vodnej plochy, konštatovanie, či dôjde k zasahovaniu do
uvedenej vodnej plochy a o aký druh zasahovania ide,

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1. V územiach s prvým a
druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) až f) a n) vyžaduje, ak
sa rozhodnutie alebo schválenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce
alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania
alebo odpočinku chráneného živočícha.

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu súhlasu na zmenu druhu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný
pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný
poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na
poľnohospodársky druh pozemku
podľa § 9 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov

A. písomná žiadosť
-

v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa (pokiaľ žiadateľ nie je
vlastníkom uvádzaných pozemkov je potrebné doložiť splnomocnenie od vlastníka
pozemkov), katastrálne územie, kde dochádza k zmene druhu pozemkov, parc. č.
pozemkov, na ktorých sa vykoná zmena, celková výmera pôvodných pozemkov, druh
pozemkov, výmera pozemkov resp. ich časti, ktoré sa menia a na aký druh pozemkov
sa menia.

B. prílohy žiadosti:
-

kópia listu vlastníctva uvedených pozemkov
geometrický plán na uvedené pozemky
tabuľku – výkaz výmer na uvedené pozemky

Náležitosti

potrebné pre vydanie vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny
k vydaniu rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti
nevyžaduje územné rozhodnutie,
podľa § 9 písm. r) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov

k vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo
rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na
vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
podľa § 9 písm. s) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov

A. písomná žiadosť
-

v žiadosti je potrebné uviesť, meno, adresu žiadateľa , katastrálne územie, parc. č.
pozemkov a popis rozsahu.

