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20.08.2021 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania: 

 

Číslo konania: OU-PB-OSZP-2021/008423  ZJ15 

Začatie správneho konania: 18.08.2021 

Žiadateľ: INTAS SLOVAKIA s. r. o., Predmier 425, 013 51 Predmier 

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami 

zastavaného územia obce 

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Dotknuté územie: KN - C 3441/1 (orná pôda) v  k. ú. Považská Bystrica 

Predmet žiadosti: 1 ks hloh jednosemenný, 6 ks orech kráľovský, 2 ks jabloň planá, 1 ks slivka 

planá 

Odôvodnenie: „Výstavba vjazdu na pozemok v rámci pripojenia na cestu II/517 a výstavba 

predajne s príslušenstvom, v súlade s ÚP Mesta Považská Bystrica. V trase IS budú odstránené 

v zmysle zákona (STL plynovod)“. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď  

 

písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica alebo  

elektronicky na adresu: michala.michalkova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od 

zverejnenia informácie. 

 

Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného 

predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: 

michala.michalkova@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v 

elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu 

verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania 

nevyzýva. 
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