
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Križovatka 4,969 01 Banská Štiavnica 

č. konania: OU-BS-OSZP-2022/000315 

  

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 19.01.2022 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 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. 

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

na základe žiadosti obce Ilija - v zastúpení starostom obce Vratislavom Cengelom, týkajúcej 

výrubu drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Ilija, okres Banská Štiavnica. 
 

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce Ilija na parcele E-KN 472/2, ktorá 

je v katastri nehnuteľností evidovaná ako druh pozemku - trvalý trávny porast. Dôvodom 

výrubu drevín približne 2-3 ks (počet a druh drevín bude spresnený po miestnej obhliadke 

v priebehu konania) je zlepšenie pokrytia internetového signálu od prevádzkovateľa 

MCNET.SK, s.r.o., Banská Štiavnica. 

 

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody 

a krajiny. 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 

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. 
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