
 

   

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

   

  
 
 

Správne konania  

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás 
upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na 
adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo elektronicky na 
adresu: zp@staralubovna.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od 
zverejnenia informácie. 

  
Začaté správne konania: 

Číslo konania 
Dátum začatia 

konania 
Dátum zverejnenia 

informácie 

Lehota na potvrdenie 
záujmu byť  

účastníkom v konaní 
Predmet konania 

3259/2018 04.09.2018 07.09.2018 14.09.2018 

výrub 1 ks smrek /obvod kmeňa 60, 80 cm 
dvojkmenný Michal Karafa, Zimná 149,064 
01 Stará Ľubovňa, z pozemku p. č. KN-C 

3015/441, k. ú. Stará Ľubovňa, odôvodnenie 
– výstavba rodinného domu na pozemku,   

3402/2018 21.09.2018 25.09.2018 02.10.2018 

výrub 494 m2 krovín vŕba–KN-C 3470/375, 
690 m2 krovín vŕba – KN-C 3470/382, k. ú.  
Stará Ľubovňa, Ing. Ochotnícky, Vsetínska 
64, 064 01 Stará Ľubovňa, odôvodnenie – 
príprava pozemku na výstavbu rodinných 
domov,     

3604/2018 15.10.2018 17.10.2018 24.10.2018 

výrub 1 ks jedľa obvod kmeňa vo výške 130 
cm nad zemou 200 cm, 1 ks borovica obvod 
120 cm, ITES Vranov s. r. o., Čemernianska 
137, 093 03 Vranov nad Topľou, z pozemku 

p. č. KN-C 910/15, k. ú. Stará Ľubovňa, 
odôvodnenie – nevhodné stanovište 

stromov, poškodzovanie základov budovy 
koreňovým systémom a poškodzovanie 

fasády     

       3675/2018         23.10.2018            23.10.2018           31.10.2018 výrub 2 ks borovíc, obvod kmeňa neudaný, 
Mgr. Bibiána Balintová, Zámoyského 24, 064 
01 Stará Ľubovňa, z pozemku p. č. KN-C 
2049/1, k. ú. Stará Ľubovňa, odôvodnenie – 
nevhodné stanovište blízko rodinného 
domu, poškodzovanie majetku,     

      3795/2018         06.11.2018            08.11.2018            15.11.2018 

výrub 652 m2 krovín, p. č. KN-C 3470/383, 
k. ú.  Stará Ľubovňa, Ľuboš Tomáš, 
Železničiarska 11/372, 065 44 Plaveč, 
odôvodnenie – príprava pozemku na 
výstavbu rodinných domov,     

          
 

 


