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Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 25.01.2022 podala 

spoločnosť KMET Handlová, a. s., v zastúpení spoločnosťou FABIAN & VAŇKO  žiadosť na výrub drevín v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení : 11m2 vtačí zob na pozemku parcelné číslo 

KN C 482/1, 1 ks tuja na pozemku parcelné číslo KN E 739, 1 ks lipa a 1,5m2 vtačí zob na pozemku parcelné číslo 

KN E 503/1, 1 ks brest na pozemku parcelné číslo KN C 6/1, 1 ks javor na pozemku parcelné číslo KN C 860/2, 1 ks 

borovica na pozemku parcelné číslo KN E 2842, 1 ks smrek na pozemku parcelné číslo KN C 1509/1,1 ks borovica 

na pozemku parcelné číslo KN C 1436/280, 1,5 m2 vtačí zob a 2 ks borovica na pozemku parcelné číslo KN C 

1436/304, 2 ks smrek a 1 ks borievka na pozemku parcelné číslo KN C 1436/273 katastrálne územie Handlová vo 

vlastníctve mesta. 

 

Ďalej 2 ks tuja na pozemku parcelné číslo KN E 736/1 a 1 ks lipa na pozemku parcelné číslo KN E 290, katastrálne 

územie Handlová v správe Slovenského pozemkového fondu. 

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to 

písomne  požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 

citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , 

písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.  

 

 
 
 
 
 

Ing. Jozef Čaplár 
vedúci oddelenia 
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Váš list číslo / zo dňa              Naša značka Vybavuje / linka Handlová  

723/25.01.2023 A4/23/1084/799 Ing. Peter Kerata 27.01.2023 

Vec:  
Informácia o podaní žiadosti. 
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