OBEC ŠTIAVNICKÉ BANE
Oznámenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach,
v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
1. pani Marcela Glézlová, Štiavnické Bane 222, 969 81 Štiavnické Bane požiadala dňa
11.02.2019 Obec Štiavnické Bane ako orgán ochrany prírody a krajiny na vykonanie konania
a vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods.
3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ide
o nasledujúce dreviny - 2 ks lipa smrek s obvodom kmeňa 108 a 98 cm; 5 ks vŕba s obvodmi
113, 94, 117, 100 a 96 cm; 2 ks jaseň 85 a 97 cm a ks javor s obvodom kmeňa 103 a 101 cm,
všetky merané vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku žiadateľa “, parcela reg. CKN č. 288 v k.ú. Štiavnické Bane, druh pozemku „trvalý trávnatý porast“ z dôvodu, že sa
jedná o náletové dreviny.
2. pani Katarína Slamková, Tŕnie 126, 962 34 Tŕnie požiadala dňa 04.01.2019 Obec
Štiavnické Bane ako orgán ochrany prírody a krajiny na vykonanie konania a vydanie súhlasu
na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ide o nasledujúce dreviny - 3 ks
jedľa s obvodom kmeňa 65, 73 a 59 cm, všetky merané vo výške 130 cm nad zemou, rastúce
na pozemku žiadateľa “, parcela reg. C-KN č. 1683/2 v k.ú. Štiavnické Bane, druh pozemku
„ostatná plocha“ z dôvodu, že sa svojím stavom ohrozujú užívanie nehnuteľnosti žiadateľky.
3. spoločnosť SLOVTRAVEL, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom požiadala
dňa 11.03.2019 Obec Štiavnické Bane ako orgán ochrany prírody a krajiny na vykonanie
konania a vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa §
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
ide o nasledujúce dreviny - 2 ks lipa s obvodom kmeňa 165 a 159 cm, obe merané vo výške
130 cm nad zemou, rastúce na pozemku žiadateľa “, parcela reg. C-KN č. 1683/2 v k.ú.
Štiavnické Bane, druh pozemku „ostatná plocha“ z dôvodu, že sa svojím stavom ohrozujú
stavbu Národnej kultúrnej pamiatky a zasahujú do ochranného pásma elektrického vedenia.
(§43 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. b) zákona č. 251/2012 o energetike a zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Zverejnenie: podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.
Začiatok: dňa 12.03.2019
Koniec:
dňa 19.03.2019
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť,
buď písomne na adresu: Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane ,
alebo elektronicky na adresu: obec@stiavnickebane.com; v lehote do 19.03.2019 do 15:00
hod.
Vyvesené: 12. 03. 2019

Dátum zvesenia: 19. 03. 2019
Zodpovedá: Ing. Vladimír Kráľovič

