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Dátum zverejnenia informácie: 26. 04. 2022 

 

Dňa 22.04.2022 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet 

organizácie ochrany prírody, t. j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy 

Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) 

na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku RAJECKO, pre obhospodarovateľa: 

Lesy SR š.p., Organizačná zložka Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, resp. pre LESY 

SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351 na nasledovných JPRL: 

 

JPRL:  77_10 

Výmera: 0,75 ha 

Stupeň ochrany prírody – 2 (CHKO Strážovské vrchy), Územie európskeho významu 

Strážovské vrchy SKÚEV0256, Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy                     

CHVU 028 

 

JPRL:  78_10 

Výmera: 0,62 ha 

Stupeň ochrany prírody – 2 (CHKO Strážovské vrchy), Územie európskeho významu 

Strážovské vrchy SKÚEV0256, Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy                     

CHVU 028 

 

JPRL:  78_10 

Výmera: 0,25 ha 

Stupeň ochrany prírody – 2 (CHKO Strážovské vrchy), Územie európskeho významu 

Strážovské vrchy SKÚEV0256, Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy                     

CHVU 028 

 

JPRL:  83_10 

Výmera: 0,55 ha 

Stupeň ochrany prírody – 2 (CHKO Strážovské vrchy), Územie európskeho významu 

Strážovské vrchy SKÚEV0256, Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy                     

CHVU 028 

 

Dôvod na vydanie predbežného opatrenia a vydanie meritórneho rozhodnutia vo vyššie 

uvedených lesných celkoch – hniezdny výskyt druhov európskeho významu. 

 

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. do 03. 05. 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: Maria.Brezaniova@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. 


