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   OBEC  KANIANKA                                                                   
 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania 

_______________________________________________________________________ 

      

Informácia o začatom správnom konaní obce Kanianka v katastrálnom území Lazany 

č.j. 1072/2015 

  

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 Kanianka, obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, 

alebo elektronicky na adresu:  

ocu.kanianka@stonline.sk, v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie. 

  
Žiadateľ: Obec Lazany v zastúpení starostkou obce, Ing. Janou Matiaškovou, 

                Hlavná 59/56, 972 11 Lazany, IČO 00 318 221.  

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

pôdneho fondu:  

- 1 ks Lipa malolistá  (Tilia cordata Mill.)  s obvodom kmeňa 46 cm, meranými vo výške 130 

cm nad zemou,  

- 1 ks Tis obyčajný (Taxus baccata L.), s výmerou plochy 4 m2,  

- nachádzajúcich  sa na parc.č. 257/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

(predzáhradka, park, brehový porast), v k.ú. Lazany na verejnom priestranstve pred obecným 

úradom, ktorého vlastníkom  je: COOP Jednota Prievidza SD, A. Hlinku I. 437, 971 01 

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

v znení neskorších predpisov. 

Dôvod: uvedené stromy prekážajú pri realizácií projektu „Bezbariérový vstup a zateplenie 

budovy OÚ a KSS Lazany“. Obec uskutoční náhradnú výsadbu.     

    

Správne konanie začalo dňa: 13.08.2015 

Zverejnené dňa 13.08.2015 

Zodp. Ing. Katarína Jankovová 

 

Oznámenie sa doručí: 
1. Obec Lazany v zastúpení starostkou obce, Hlavná 59/56, Lazany 

2. COOP Jednota Prievidza SD, A. Hlinku I. 437, 971 01 Prievidza 

3. do spisu 


