
 

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-2021/013286                                                                 V Žiari nad Hronom                                                

č. záznamu: 0044918/2021                                                                                                    02.12.2021                                                                    

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:                                                                                                                                                                                                                  

obce Hliník nad Hronom, Železničná  320, 966 01 Hliník nad Hronom.                   

 

Predmet  žiadosti:                                                                                                                                                       

Súhlas   na   výrub   drevín  podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody  a krajiny na:   20 ks  Borovica 

lesná  ( s obvodom kmeňov: od 40,0 do 120,0 cm ), 8 ks Agát biely ( s obvodom kmeňov: od 60 do 105,0 

cm),    22 ks  Smrek  obyčajný ( s  obvodom kmeňov:  od 40,00 do 90,0 cm ), 7 ks  Jedľa  obyčajná  

(  s obvodom kmeňov: od 50,0 do 87,0 cm ), 8 ks Buk lesný  ( s obvodom kmeňov: od 55,0 do 93,0 cm), 

4 ks Dub zimný  ( s obvodom kmeňov: od 60,00 do 90,0 cm ) a 2 500 m2  krovitého porastu rastúcich  

mimo zastavaného územia obce Hliník nad Hronom  na pozemkoch  parciel CKN  č.: 3977/1 a 3977/2 

v k. ú. Hliník nad Hronom. Pozemky sú  vo vlastníctve obce Hliník nad Hronom, Železničná  320, 966 01 

Hliník nad Hronom.  Výrub sa navrhuje z dôvodu značnej výšky drevín ich  mohútnosti a blízkosti 

umiestnenia pri oplotení rodinných domov.  Ďalším dôvodom je i hľadisko protipožiarnej ochrany, kedy 

suché a horúce leta sú  veľkým rizikom pri suchých častiach drevín.  Súčasťou žiadosti boli tieto doklady: 

výpis z KN z  LV č. 1954  a katastrálna mapa s vyznačením drevín na výrub.   

 

Žiadosť doručená dňa: 22.11.2021. 

 

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: 02.12.2021 

Zvesené dňa:  
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