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____________________________________________________ 

 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany  č.j. 695/2019 

  

Podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď 

písomne na adresu: obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná č. 

367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, alebo elektronicky na adresu: info@nedozery-brezany.sk, 

starosta@nedozery-brezany.sk, v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie. 

Žiadateľ: StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 44935668 

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesného 

pôdneho fondu v zastavanom území obce - 6 ks stromov a 12 m2 krovitého porastu, z toho: 1 

ks stromu - borovica sp. (obvod kmeňa 70 cm),  2 ks stromov – smrek pichľavý (strieborná 

jedlička, obvod kmeňov  2 x 70 cm), 2 ks stromov – smrek sp. (obvod kmeňov 70 cm, 50 cm), 

1 ks stromu – gledíčia trojtŕňová (obvod kmeňa 90 cm), obvody kmeňov merané vo výške 

130 cm nad zemou a krovitý porast – borievka sp. (4 m2), ibištek sp. (3 x 1 m2), zlatovka sp. 

(zlatý dážď 1 m2) a trnka sp. (4 m2), ktoré rastú v katastrálnom území Nedožery na 

pozemkoch registra C KN parc. č. 93, 205/2, 128, 228, druh pozemkov zastavaná plocha 

a nádvorie, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov 

 

Dôvod: Výstavba líniovej stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

v okrese Prievidza - Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia“ stavebný objekt SO 01 

obec Nedožery-Brezany, povolenej Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi, 

štátnou vodnou správou, dňa 09.11.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 23.12.2009, v aktuálnom znení.  

 

Správne konanie začalo dňa: 11.03.2019 

 

Zverejnené dňa:  13.03.2019 (695/2019-240) 

Zodp.:  Ing. Katarína  Jankovová 
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