
 

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín. 
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy 
ochrany prírody a krajiny. 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii 
o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie. 
Písomne: Obec Nitrianska Blatnica  6, 956 05 Nitrianska Blatnica 6 
Elektronicky: podatelna@nitrianskablatnica.sk   

Číslo 

konania 
Predmet konania 

Dátum 

zverejnenia 

informácie 

Lehota 

na potvrdenie 

záujmu byť 

účastníkom v konaní 

Č. j. 

R2019/001139 

Žiadatel, Ing. Pavol Žikavský, 956 05 Nitrianska Blatnica č.159, požiadal o udelenie 

súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek o obvode kmeňa meraného vo výške 1,3 m nad zemou 

45 cm, rastúceho  na pozemku, parcelné č. 3, katastrálne územie Nitrianska Blatnica. 

Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 04.03.2019.  

04.03.2019 5 pracovných dní  

  

Č. j. 

R2019/001449 

Žiadatel, pán Martin Nátšin, Nitrianska Blatnica 461, 956 05 Nitrianska Blatnica, požiadal 

o udelenie súhlasu na výrub  – vyčistenie pozemkov pokrytých náletovými drevinami a 

krovitými porastami rastúcich na pozemku KNC vo vlastníctve Martina Nátšina , parcelné  

č. 625/2, 625/5, katastrálne územie Nitrianska Blatnica. Žiadosť bola obci Nitrianska 

Blatnica doručená 05.09.2019. 

05.09.2019 5 pracovných dní  

     

Č. j. 

R2019/001475 

Žiadatel, Krošlák s.r.o., 956 05 Nitrianska Blatnica č. 5, požiadal o udelenie súhlasu na 

výrub drevín - 2 ks jaseň o obvode kmeňa meraného vo výške 1,3 m nad zemou 33 cm, výška 8 m, 

rastúcich na pozemku KNC vo vlastníctve Krošlák s.r.o. , parcelné č. 1789/2, katastrálne územie 

Nitrianska Blatnica.Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 10.10.2019.  

10.10.2019 5 pracovných dní  

  

Č. j. 

R2019/001479 

Žiadatel, Ján Kolník., 956 05 Nitrianska Blatnica č. 248, požiadal o udelenie súhlasu na 

výrub – vyčistenie pozemkov pokrytých náletovými drevinami a krovitými porastami 

rastúcich na pozemku KNC vo vlastníctve Jána Kolníka , parcelné č. 1412, katastrálne 
14.10.2019 5 pracovných dní  
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územie Nitrianska Blatnica. 

Nitrianska Blatnica.Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 14.10.2019.  

 

 

    

    

 

Č. j. 

R2019/001521 

Žiadatel, Petra Jančovičová, 956 05 Nitrianska Blatnica č. 247, požiadal o udelenie súhlasu 

na výrub drevín - 1 ks smrek o obvode 30 cm kmeňa meraného vo výške nad zemou 130 

cm, rastúceho  na pozemku, parcelné č. 796, katastrálne územie Nitrianska Blatnica.                                            

Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 19.11.2019.  

19.11.2019 5 pracovných dní  

 

Č. j. 

R2019/001522 

Žiadatel, Eleonóra Kupcová, 956 05 Nitrianska Blatnica č. 247, požiadal o udelenie súhlasu 

na výrub drevín - 1 ks smrek o obvode 40 cm kmeňa meraného vo výške  nad zemou  

130 cm, rastúceho  na pozemku, parcelné č. 467/4, katastrálne územie Nitrianska Blatnica. 

Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 19.11.2019.  

19.11.2019 5 pracovných dní  

    

Č. j.  

R2019/001535 

Žiadatel, Ján Marton, 956 05 Nitrianska Blatnica č. 222, požiadal o udelenie súhlasu na 

výrub drevín - 2 ks smrek o obvode 20 cm kmeňa meraného vo výške  nad zemou 130 cm, 

rastúceho  na pozemku, parcelné č.574/5, katastrálne územie Nitrianska Blatnica. 

Žiadosť bola obci Nitrianska Blatnica doručená 27.11.2019.  

 

27.11.2019 5 pracovných dní  

 


