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OU-PD-OSZP-2022/023937-003

Vybavuje/linka
Mgr. Juraj Matiaško/

0961572973

Prievidza
26. 07. 2022

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že
podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu začína
správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a §
5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom konania je obmedzenie a zákaz lesohospodárskej činnosti v okrese Prievidza, na lesnom celku Nitrianske
Rudno, na lesných porastoch (JPRL) č 141, 142, 143, 145A, 145B, 146, 147, kde je registrovaný výskyt chráneného
živočícha – orla skalného (Aquila chrysaetos) a jeho funkčného hniezdneho biotopu. Vykonávanie lesohospodárskej
činnosti v čase hniezdenia daného druhu je činnosťou podľa § 4 ods. 1 zákona, ktorá môže ohroziť, poškodiť alebo
zničiť hniezdny biotop a môže viesť k narušeniu rozmnožovacích schopností chráneného druhu živočícha – orla
skalného (Aquila chrysaetos). Obhospodarovateľom dotknutých lesných pozemkov je Združenie urbáru pozemkové
spoločenstvo Čavoj.

Orgán ochrany prírody podľa ustanovení § 21 ods.1 správneho poriadku n a r i a ď u j e ústne pojednávanie v
predmetnej veci, ktoré sa uskutoční

dňa 02.08.2022 (utorok) o 9:30 h

v zasadacej miestnosti Okresného úradu Prievidza, G. Švéniho 3H 971 01 Prievidza (so stretnutím na podateľni
klientskeho centra okresného úradu).

Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to
písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods.
3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke https://www.minv.sk/?
sp_kon_OUPD_OSZP písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade, v čase úradných hodín (po
telefonickom dohovore). Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne alebo ústne do
zápisnice. Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek
zmenu týkajúcu sa predmetu konania. Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o
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plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať
vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2022/023937-003

Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj
ŠOP SR Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0041721/2022

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 27.07.2022 
13:23 Mjartanová Darina, Ing. vedúci OU-PD-

OSZP vedúca odboru Nie   
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