
Mesto Spišská Nová Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods.7 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu  byť dotknuté záujmy ochrany 
prírody a krajiny. 

 Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom  správnom konaní 
(podľa § 82, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o OPaK), je potrebné písomne , resp. 
elektronicky doručiť na nasledujúce adresu:  

1.Písomne -  Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves  

2. Elektronicky – iveta.krajnakova@mestosnv.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí 
uvedených správnych konaní od zverejnenia informácie. 

 

ZAČATÉ  SPRÁVNE  KONANIA: 

 

Číslo 
konania 

Dátum začatia 
konania 

Dátum zverejnenia 
informácie 

Lehota na 
potvrdenie záujmu 
byť účastníkom v 
konaní 

Predmet konania 

638/2015 20.02.2015 23.02.2015 5 pracovných  dní  
od zverejnenia  
informácie  

Jozef Sabovčík,  Odborárov 34, Sp. 
Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu 
na výrub drevín podľa zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny  v znení neskorších 
predpisov –  
-parcela č- CKN 1874/1,SNV 

867/2015 24.02.2015 24.02.2015 5 pracovných  dní  
od zverejnenia  
informácie 

Bečarik s.r.o., B. Němcovej 12, Sp. 
Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu 
na výrub drevín podľa zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny  v znení neskorších 
predpisov –  
-parcela č- CKN 1871,SNV 

921/2015 24.02.2015 26.02.2015 5 pracovných  dní  
od zverejnenia  
informácie 

Mária Kalafutová,  I. Krasku 22, Sp. 
Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu 
na výrub drevín podľa zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny  v znení neskorších 
predpisov –  
-parcela č- CKN 2911,SNV 

971/2015 02.03.2015 04.03.2015 5 pracovných  dní  
od zverejnenia  
informácie 

Lidl Slovenská republika, Ružinovská 
1E, Bratislava - žiadosť o vydanie 
súhlasu na výrub drevín podľa 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny  v znení 
neskorších predpisov –  
-parcely č- CKN  2446/14, 2444/4, 
2446/1, 2444/6,SNV 

     

 


