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Mgr. Juraj Matiaško/
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Prievidza
23. 02. 2023

Vec
Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné (ďalej len orgán ochrany prírody) ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. a) zákona NR SR
č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a podľa § 68 písm. c) a m) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje, že dňa 02.01.2023 bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začaté správne konanie na základe žiadosti osoby:
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza IČO: 318 442 (ďalej len žiadateľ).

Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PD-OSZP-2021/013486-006 zo dňa
28.04.2021 (právoplatné dňa 05.05.2021), ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub
drevín rastúcich v katastrálnom území Prievidza.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade v pracovnej dobe (po telefonickom
dohovore). Svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do 5 pracovných dní
od doručenia tohto oznámenia.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne
požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane
prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany
prírody, písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka konania.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-PD-OSZP-2023/020119 002 0012880/2023 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

2 / 2

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


