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Ing. Ľudmila Hlaváčová/0961645775 24.06. 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 vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2  a § 13 ods. 2 

písm. a), b), d) a l) zákona o ochrane prírody, ktoré začalo dňa 22.06.2022 na základe žiadosti 

Filipa Brnáka, trvale bytom Svätý Anton 221, 969 72 Svätý Anton (ďalej len „žiadateľ“), ktorou 

žiada o súhlas na zásah do biotopu a vydanie súhlasu na výsadbu drevín, likvidáciu existujúcich 

trvalých trávnych porastov, oplotenie pozemku, umiestnenie prenosného zariadenia na pozemku 

C-KN parcelné číslo 4951/11 v katastrálnom území Svätý Anton.  

 

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 zverejnenie informácie o začatí konania obsahuje v zmysle § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona 

o ochrane prírody údaj o tom, že združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti 

najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo 

podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody, je účastníkom v začatom správnom konaní, ak 

spôsobom podľa osobitného predpisu potvrdí záujem byť účastníkom konania v lehote do 5 

pracovných dní od zverejnenia tohto zverejnenia informácie orgánu štátnej správy ochrany 

prírody. 

 

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 

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: 22.06.2022 

Dátum zverejnenia na internetovej stránke: 24.06.2022 

http://www.minv.sk/
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