
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Križovatka 4,969 01 Banská Štiavnica 

č. konania: OU-BS-OSZP-2022/000474 

  

Vec  

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.  
 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany 

prírody“), začal 15.02.2022 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona  

č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa § 64 písm. d) a § 68 písm. c) a m) a § 89 ods. 2 zákona  

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

o ochrane prírody) na základe žiadosti JUDr. Rudolf Fajbík, Advokátska kancelária, 

Dobšinského 14, 969 01 Banská Štiavnica, IČO : 51 028 557, ako splnomocnený zástupca 

spoločnosti RD SITNO PRENČOV a.s., so sídlom 969 73 Prenčov, IČO: 00 210 501 

týkajúcej sa predĺženia platnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody č.OU-BS-OSZP-

2020/000083-013 zo 07.10.2020 výrubu drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území 

Prenčov a katastrálnom území Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, pretože žiadateľ nestihol 

uskutočniť výrub v stanovenom termíne. 

 

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce Prenčov na parcelách E-KN 

2246,2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2250, 2251, 2252, 2385/1, 2385/6, 2774, 2775 2776, 

2757, 3523, 2222/2, 2205, 2770, 2771, 2772, 2753, 242460/1, 2460/2, 2460/3 a C-KN 2267/2 

a v katastrálnom území Svätý Anton: (kultúrne diely Staré jarky 6202/1, Žobrák 6401/1, 

Hyperg 5107/1), parcely E-KN 682, 686/3 687/3, 688/1, 688/3, 689/4, 689/5, 689/6, 690/4, 

690/5, 690/6,  691, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 696, 697, 698, 699, 700, 705, 706, 707/1, 

707/2, 707/3, 708/2, 709, 710, 711/1, 711/2, 758/2, 959, 1024/3,1027, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 

1030/1, 1030/2, 1032/2, 1031, 1032/1, 1032/3, 1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/7, 1032/8, 1033, 

1034, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1046, 

1305.ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku trvalý trávny porast. 

 

Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona 

o ochrane prírody. Na uvedenej lokalite zároveň platí podľa § 18 zákona o ochrane prírody 

a krajiny 2. stupeň územnej ochrany, nakoľko sa jedná aj o územie Chránenej krajinnej oblasti 

Štiavnické vrchy. 

 

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 

mailto:ludmila.hlavacova@minv.sk


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 pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu 

uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. 
 

 Žiadosť doručená dňa: 15.02.2022      Dátum zverejnenia: 17.02.2022 

 

 

 


