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Naša značka: Vybavuje: Beluj: 

13/2023-54/2023 Ing. Bačík/0903644458 1. 2. 2023 

Obec Beluj ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na 

základe doručenej žiadosti Gabriely Jursikovej, Beluj 53, 969 01  Beluj zo dňa 23.01.2023 podľa § 

18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), o z n a m u j e začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na 

výrub  drevín rastúcich mimo lesa, ktoré rastú na pozemku parcelné číslo C-KN 261 v zastavanom 

území obce Svätý Anton v zložení: 

- 2 lipy – obvod kmeňa 40 cm, 

- baza – obvod kmeňa 20 cm, 

- 4 náletové dreviny – obvod kmeňa 20 cm 

Žiadosť bola odôvodnená tým, že potreba výrubu drevín je z dôvodu vyčistenia pozemku. 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 15.2.2023 o 9:30 hod., so 

stretnutím pred rodinným domom súp. č. 53. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode 

o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. V súlade s §82 ods. 7 zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje informácia 

o začatí správneho konania na internetovej stránke obce Beluj (www.obecbeluj.sk). Lehota na doručenie 

potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je 5 pracovných dní 

od zverejnenia informácie a to písomne na adresu: Obecný úrad, Beluj č. 43, 969 69 alebo elektronicky 

na adresu stavebnyurad@svatyanton.sk. 

 

Mgr. Monika Zlesíkova                                                 

starostka obce Beluj 

 

 

 

 

Doručí sa:                                                                                                                                                           
Gabriela Jursiková, Beluj 53, 969 01  Beluj 

 

Na vedomie: 

ŠOP SR CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica  

OÚ Banská Štiavnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 

 

a/a: Obec Svätý Anton 


