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V súlade s ustanovením § 47 ods. 2) zákona 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov („ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny“), začal tunajší úrad konanie 

oznámením o začatí konania o výrube drevín – 2 ks čerešňa a 3 ks vŕba rastúce na parcele KN-E 

937, v k.ú. Žilina. 

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-OSZP3-2022/043717/Val  

 

Predmet konania: podnet od odkaz pre starostu na výrub drevín - 2 ks čerešňa a 3 ks vŕba mimo 

zastavaného územia mesta Žilina, parcela č. KN-E 937, k.ú. Žilina v zmysle § 47 ods. 2) zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

Žiadateľ (postúpený podnet): odkaz pre starostu 

 

Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2022 
 

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. do 16. 09. 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: Michal.Valicek@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. 

 

 

 

 


