
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

 Vysokoškolákov 8556/33B ,  010 08 Žilina  
 
 OU-ZA-OSZP3-2022/019849/Bal 

 

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d), e), h) a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 

Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môže byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom 

 

 

Číslo konania: OU-ZA-OSZP3-2022/019849/Bal 

 

Predmet konania: žiadosť vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie 

a košarovanie hospodárskych zvierat v zmysle § 13 ods. 2 písm. e), vydanie súhlasu na 

pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona a oplotenie 

pozemku  - poľných kultúr elektrickým ohradníkom v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona a § 

14 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov v území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme, v k. ú. Horná Tižina, Dolná 

Tižina, Terchová, Belá, Lysica, Stráža, Varín, Krasňany.    

Pozemná aplikácia chemických látok a ohradenie pozemkov elektrickými ohradníkmi sú 

plánované v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra v území s druhým stupňom 

ochrany v zmysle zákona a pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hospodárskych 

zvierat by sa malo realizovať v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa 

vzťahuje druhý stupeň ochrany a zároveň v území Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa 

vzťahuje tretí stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane  prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. 

 

Žiadateľ:  Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma, 013 03 Krasňany 

 

Dátum zverejnenia informácie: 22.03.2022 

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní: Potvrdenie záujmu 

byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných 

dní od zverejnenia informácie (t. j. od 22. 03. 2022 – do 29.03.2022 vrátane) buď písomne v 

listinnej podobe na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného 

predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (elektronická podateľňa na ústrednom 

portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/), alebo na adresu: 

Juliana.Baltiarova@minv.sk (elektronická podoba bez autorizácie). V prípade, že Vaše 

podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie 

doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe 

autorizované podľa osobitného predpisu. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania 

nevyzýva. 


