
Mesto Zlaté Moravce, v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov, 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 písomne 

na adresu Mestský úrad Zlaté Moravce, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti – 
referát životného prostredia, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce alebo elektronicky na 
adresu: borcaniova@zlatemoravce.eu  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania 
od zverejnenia informácie. 

 
 

Číslo 
konania 

Predmet konania Dátum  
zverejnenia 
informácie 

Lehota na potvrdenie záujmu byť 
účastníkom v konaní 

00054//2014 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks 
drevín  rastúcich na parcele č. 887/2 v k. ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov  

09.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00071/2014 
 
 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc.č.602/1 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č. 543/2002   
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

10.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00498/2014 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín rastúcich na parc.č.3198/1 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/2002   
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

21.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00499/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
náletových drevín rastúcich na parc.č.1748 
a 537/1 v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle 
zák.č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 

21.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00534/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc.č.5573/2 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č. 543/2002  
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

22.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00572/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc.č.2492/2 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00573/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc. č. 2492/1 v k. ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

    



   
 

Číslo 
konania 

 
Predmet konania 

 
Dátum  

zverejnenia 
informácie 

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť 

účastníkom v konaní 

00574//2014 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny  rastúcej na parcele č. 2491/10 v k. 
ú. Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov  

28.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00575/2014 
 
 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc.č.1220 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č. 543/2002   Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00583/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín rastúcich na parc.č.212 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č. 543/2002   Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00630/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín rastúcich na parc.č.15574/33 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák. č. 543/2002   
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

31.01.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

00745/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny rastúcej na parc. č.1888/1 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/2002   
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

10.02.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.du 
 

00851/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks 
drevín rastúcich na parc.č.464/10 a 464/12 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

18.02.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.du 
 

00897/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín rastúcich na parc.č. 5645 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

24.02.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.du 
 

00921/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 
drevín rastúcich na parc. č. 4700 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

25.02.2014 
 

do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.du 
 

00976/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks 
drevín rastúcich na parc.č.3548, 5566/12 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

   03.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 



 
 

Číslo 
konania 

 
Predmet konania 

 
Dátum  

zverejnenia 
informácie 

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť 

účastníkom v konaní 

01021/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
náletových drevín s výmerou  5000 m2 na 
parc.č. 14160/1 v k. ú. Zlaté Moravce 
v zmysle zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane  
prírody a krajiny v znení nesk.predpisov 

05.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

01027/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny na parc. č. 1691/1 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

05.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

01037/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc. č. 91/1 v k.ú. Prílepy 
v zmysle zák.č.543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

07.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01038/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc. č. 5601 v k. ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

07.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01041/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na odstránenie 
kríkov a nízkorastúcich  drevín okolo 
pomníka na parc. č. 1916/9 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

10.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01100/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 
drevín na parc. č. 47/1 v k.ú. Prílepy 
v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

17.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01160/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks 
drevín na parc. č. 1758/3 v k. ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z.  
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

20.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01172/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny na parc.č. 5602 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

21.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

01171/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny-parc.č.5621 v k.ú. Zlaté Moravce 
v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a  krajiny v znení neskorších 
predpisov 

21.03.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 



 
Číslo 

konania 

 
Predmet konania 

 
Dátum  

zverejnenia 
informácie 

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť 

účastníkom v konaní 

01258/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks 
drevín na parc.č. 15574/66 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

27.03.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

01719/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks 
drevín na parc. č. 3 v  k. ú. Zlaté Moravce 
v zmysle zák. č.543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

30.04.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

 2064/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.KN č.1152/1 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

20.05.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

 2065/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks 
drevín na parc.KN č.887/2 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

20.05.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

2293/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 
drevín na parc.KN č.658/24 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

04.06.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

1729/2014 Konanie Mesta Zlaté Moravce  na základe 
vlastného podnetu-ošetrenie a udržiavanie 
drevín /7 ks/  na pozemku – parc. č. 186/2, 
186/3 v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák. 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 

13.06.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

2611/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.KN č. 1063/3, 1066/3 v k. 
ú. Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

08.07.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

2637/2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks 
drevín na parc. KN č.1101/10,3167/1,3166 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/ 
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

11.07.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

2678/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks 
drevín na parc.KN č-5650/2 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

17.07.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 
 



 
Číslo 

konania 

 
Predmet konania 

 
Dátum  

zverejnenia 
informácie 

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť 

účastníkom v konaní 

2771/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny na parc. KN reg.“C“ č.11952/4  
v k.ú. Zlaté Moravce, Prílepská v zmysle 
zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 

06.08.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

2778/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub kríkov 
o výmere 8 m2  na parc. KN č. 5604 v k.ú. 
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. v zmysle 
zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 

06.08.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

 
2851/2014 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.KN č. 2411, 2412 v k.ú. 
Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

21.08.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

2916/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.KN č. 2541/12 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.08.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

2970/2014 
 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks 
drevín na parc. KN č.1553/17 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

10.09.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

2968/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc. KN č. 1749 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

10.09.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3016/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc. KN č. 170 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

12.09.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3070/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.KN č. 2481/52 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

17.09.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3071/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc.KN č. 1888/1 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle  zák. č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody krajiny v znení 
neskorších predpisov 

17.09.2014 Do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
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3072/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc. KN č. 4639  v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

17.09.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

3162/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 110 ks 
drevín na parc. KN č. 423/2 v k.ú. Prílepy 
v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

25.09.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

3188/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc.KN č. 1262 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

01.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3273/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 
drevín na parc.KN reg. „C“ č. 3731/1 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák.č.543/ 
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

10.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3276/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na pozemku - parc.KN č. 5412/2 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák. č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

13.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3315/2014 
 
 
 
 
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny na pozemku parc.KN č. 5400/1 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák.č. 543/ 
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

14.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3318/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks  
krovitých porastov na parc. KN č.2281/1 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák. č. 543/ 
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

14.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 
 

3335/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 
dreviny na parc.KN č. 2601/18 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

15.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3356/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 
drevín na parc.KN č. 3734/1 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák.č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

20.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

 
 



 
Číslo 

konania 
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Dátum  
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informácie 

 
Lehota na potvrdenie záujmu byť 

účastníkom v konaní 

3424/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 
drevín na parc. č. 2508/1 v k.ú. Zlaté 
Moravce v zmysle zák. č.543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a  krajiny v znení 
neskorších predpisov 

28.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu  

3439/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks 
drevín na parc.č.4432 v k.ú. Zlaté Moravce 
v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

30.10.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

3553/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks 
drevín na parc.č.2613/1, 2613/2, 2613/3 
v k.ú. Zlaté Moravce v zmysle zák. č. 543/ 
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 

10.11.2014 do 7 dní od zverejnenia 
informácie písomne alebo 
elektronicky na adresu 
borcaniova@zlatemoravce.eu 

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

 


