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Ing. Ľudmila Hlaváčová/0961645775 17.06. 2022 

 

Vec  

Zverejnenie informácie o začatí konania v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane prírody“)  

 

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu 

o začatí konania o veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody, ktoré začalo 

dňa 17.06.2022 na základe žiadosti Ing Michala Macka, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava 

o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku E-KN 857/7 v katastrálnom 

území obce Svätý Anton.  

 

Pozemok parcelné číslo E-KN 857/7 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Svätý 

Anton, v katastri nehnuteľností evidovaná ako druh pozemku: trvalý trávny porast. Ako 

odôvodnenie výrubu žiadateľ uvádza, že pozemok E-KN 857/7 chce vyčistiť od náletových drevín 

a obnoviť trvalý trávny porast. 

 

Žiadateľovi vznikla poplatková povinnosť 10 € v zmysle §  8 ods. 1 zákona NR SR č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka 

správnych poplatkov časť X. 

 

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona 

o ochrane prírody ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 

chránené týmto zákonom. 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 Banská Štiavnica, odbore starostlivosti 

o životné prostredie, Križovatka 4,969 01 Banská Štiavnica, alebo elektronicky na 

ludmila.hlavacova@minv.sk. V prípade elektronického zasielania nepostačuje, aby bolo 

potvrdenie účasti v tejto lehote odoslané, avšak orgánu ochrany prírody musí byť v stanovenej 

lehote aj doručené. 

 

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu 

nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné 

prostredie, v čase úradných hodín (v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 15:00, v stredu v 
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čase od 08:00 do 17:00 a v piatok v čase od 08:00 do 14:00) a to po predchádzajúcom oznámení 

termínu nahliadnutia do spisu na telefónnom čísle. 
 

Dátum doručenia žiadosti: 17.06.2022 

Dátum zverejnenia na internetovej stránke: 17.06.2022 
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