
 

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, 

v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( 

ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny “ )  oznamujeme začatie nasledovného správneho konania: 

č. konania: OU-ZH-OSZP-2021/008377                                                                V Žiari nad Hronom                                                

č. záznamu: 0025688/2021                                                                                                     23.07.2021                                                                    

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:                                                                                                                                                                                                                  

Michaela  Slaninová,  r. Páchniková,  Kopernica  č. 107, 967 01 Kremnica            

 

Predmet žiadosti:                                                                                                                                                       

Súhlas   na   výrub   drevín  podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody  a krajiny.  Jedná   sa   o   výrub  

20 ks -  Vŕba  (  s obvodom kmeňa od 40,0  do 80,0 cm ), 5 ks Jaseň (  s obvodom kmeňa od 40,0  do 70,0 

cm ), 4 ks - Klen    (  s obvodom kmeňa od 40,0  do 60,0 cm ), 1 000 m2 -  Lieska   a   500 m2    Hlôch,  

rastúcich   mimo  zastavaného  územia  obce Lúčky   na  pozemkoch  parciel  CKN  č.: 323/21 a 323/22  

( trvalé trávny porast ) v k. ú. Lúčky. Pozemky  sú  vo vlastníctve Michaely  Slaninovej  r. Páchnikovej,  

Kopernica  č. 107, 967 01 Kremnica.  

Výrub sa navrhuje z dôvodu vyčistenia predmetných pozemkov od náletových drevín a uvedenia 

pozemkov  do súladu  s registrom katastra nehnuteľnosti,  kde sú vedené ako  trvalé trávny porast.  

Súčasťou žiadosti bola informatívna mapa s vyznačením drevín  na výrub,  výpis z LV č. 262 a uhradený 

správny poplatok.      

 

Žiadosť doručená dňa: 15.07.2021. 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane 

prírody a krajiny je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad alebo elektronicky na 

adresu: helena.nogova@minv.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. 

 

  

 

Vyvesené dňa: 23.07.2021 

Zvesené dňa:  

 

  

  

  

 

mailto:helena.nogova@minv.sk

