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Vec 

Upovedomenie o začatí konania  za účelom vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i)  zákona č. 

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

 

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie zaevidoval dňa 

16.07..2021 žiadosť Región Banská Štiavnica, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 

42 197 813 (ďalej len "žiadateľ"), ktorou žiada o vydanie súhlasu k vedeniu a vyznačeniu 

cykloturistickej trasy cyklotrasy Okolo Sitna, ktorá prechádza cez parcely v správe Lesov SR 

v k.ú. Banská Štiavnica 7887/2, 6815/5, 6815/4, 367/1 (LVč.3981), v k.ú. Ilija 4705/5, 4705/4, 

4724/1, 4716, 4706, v k.ú. Prenčov 3402, v k.ú. Beluj 760, 752, 753, 755, 756, 757 ,758, 759, 

601/1, v k.ú. Počúvadlo 6768/1, 6768/2 (vlastník BBSK) . 

 

Dôvodom žiadosti žiadateľa je vyznačenie maľovaných značiek a osadenie smerovníkov 

na miestach určených cykloznačkárom. Ďalšie terénne úpravy nie sú potrebné. Daná cyklotrasa 

bola navrhnutá a rekognoskovaná cykloznačkárom. Trasa tvorí okruh Počúvadlianske jazero – 

sedlo Krížna – Vlčia jama – po tzv. Tatranskom jarku - Počúvadlianske jazero. 

Súčasťou žiadosti žiadateľa je súhlas správcu lesných pozemkov Lesy SR po ktorých má 

byť navrhovaná trasa vedená. 

 

Dňom podania žiadosti žiadateľa bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu 

orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §  13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane 

prírody“) za hranicami zastavaného územia obce. 

 

Orgán ochrany prírody dňa 06.08.2021 zverejnil začatie konania v zmysle § 82 ods. 7 

zákona o ochrane prírody a krajiny na internetovej stránke MŽP SR a Okresného úradu Banská 

Štiavnica s tým, že združenia s právnou subjektivitou prihlásené podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny môžu potvrdenie o účasti v správnom konaní doručiť v lehote do 30 dní. 

 

 

http://www.minv.sk/
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Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 

1 ods.1 písm. c) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 

64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona o ochrane prírody príslušným orgánom štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny v zmysle § 18 ods. 3 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje o začatí 

konania účastníkov konania a súčasne v zmysle § 21 ods. a 2 správneho poriadku nariaďuje 

ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2021 o 09:00 hodine, so stretnutím pozvaných 

na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom 

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, v kancelárii číslo 216 na 2.poschodí. 

 

Do podkladov správneho konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská 

Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Križovatka 4, 969 01 Banská 

Štiavnica, v kancelárii číslo 218 na 2. poschodí v čase úradných hodín (v pondelok, utorok a 

štvrtok v čase od 8:00 do 15:00, v stredu v čase od 08:00 do 17:00 a v piatok v čase od 08:00 do 

14:00) a to po predchádzajúcom oznámení termínu nahliadnutia do spisu na telefónnom čísle 

0961645775 alebo mobilnom čísle 0917 881 409 (Ing. Martina Machala). 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný dať 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Z dôvodu ochrany práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb správny orgán v 

zmysle § 3 zákona o správnom konaní poučuje účastníkov konania, zúčastnené osoby a iné 

osoby, ktorých sa konanie týka, aby v priebehu konania obhajovali svoje práva a záujmy, najmä 

sa vyjadrovali k podkladu rozhodnutia, a uplatňovali svoje návrhy. 

 

Podľa § 34 ods. 1, 2, 3, 6 zákona o správnom konaní možno na dokazovanie použiť 

všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s 

právnymi predpismi. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. 

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba 

dokazovať. 

 

V zmysle § 17 zákona o správnom konaní sa účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a 

opatrovníci môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická 

osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 

plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Lukáš Lalo 

                                                                                                 vedúci odboru starostlivosti  

                                                                                                         o životné prostredie 
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Doručí sa 

1. Lesy SR, š.p. odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice 

2. Lesy SR o.z., Banská Bystrica, Námestie SNP 48, 974 01 Banská Bystrica 

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a infraštruktúry, Námestie SNP 23, 

974 01 Banská Bystrica 

4. Obec Počúvadlo, Počúvadlo 59, 969 01 Počúvadlo 

5. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. č.1, 969 24 Banská Štiavnica 

6. Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija 

7. Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov 

8. Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj 

9. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

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

11. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica  

969 01 Banská Štiavnica 

 

 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/kpu-banska-bystrica

