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Vec 

Upovedomenie o začatí správneho konania – verejná vyhláška 

 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej 

len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) 

a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 543/2002 Z. z.“), na základe žiadosti spoločnosti IS-LOM, s.r.o. MAGLOVEC so sídlom 

Priemyselná 6, 042 45  Košice, prevádzka Orešianska 7, 917 01  Trnava, IČO: 31720803, 

o vydanie súhlasu na zasahovanie do biotopov európskeho významu, podanej dňa 25.10.2022, 

v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

upovedomuje 

 

účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na 

zasahovanie do biotopov európskeho významu Ls 4 Sutinové lesy a Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy 

panónske a tiež biotop NV: Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské, nachádzajúce sa v 

blízkosti lomu Čierne Kľačany na pozemku C-KN s parcelným číslom 2025/7 (druh pozemku: 

ostatná plocha), v k. ú. Čierne Kľačany (okres Zlaté Moravce), podľa § 6 ods. 2 zákona 

č. 543/2002 Z. z., nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, na území s prvým stupňom 

ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z., ktorý je podľa listu vlastníctva č. 2336 

vo vlastníctve 275 vlastníkov. 

 

Podľa § 33 správneho poriadku majú účastníci konania pred vydaním rozhodnutia vo veci 

žiadosti o vydanie súhlasu na zasahovanie do biotopov európskeho významu právo písomne 

vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie  v lehote 

8 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

Písomné vyjadrenie účastníkov konania k vydaniu uvedeného súhlasu je možné doručiť 

osobne na podateľňu OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, prípadne ho  v stanovenom termíne do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto upovedomenia poslať poštou. Svoje námietky a stanoviská si môžu 

uplatniť najneskoršie v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.  
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Podľa § 23 správneho poriadku majú účastníci konania právo nazerať do spisov, robiť si 

z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať 

informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom, na OÚ Zlaté Moravce, 

OSŽP, Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce, Klientské centrum, pracovisko č. 16. 

Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré 

v konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník konania. 

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré 

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré 

vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania. 

 

Toto upovedomenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 

15 dní na úradnej tabuli Obce Čierne Kľačany a Okresného úradu Zlaté Moravce (www.minv.sk) 

a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická 

úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia. Po zvesení verejnej 

vyhlášky Obec Čierne Kľačany toto potvrdené upovedomenie v jednom vyhotovení zašle späť na 

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP. 

 

 

Obec Čierne Kľačany  

vyvesené dňa: 

zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka  a podpis:  

 

 

OÚ Zlaté Moravce   

vyvesené dňa: 

zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka  a podpis: 

 

 

Doručí sa účastníkom konania: 

1. IS-LOM, s.r.o. MAGLOVEC, Priemyselná 6, 042 45  Košice 

2. Pozemkové spoločenstvo združenie bývalých urbaristov obce Čierne Kľačany, Horná 

169/5, 953  05  Čierne Kľačany 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mária Sýkorová 

vedúca odboru 
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