
Správne konanie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

 

     Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

vás Obecný úrad Uličské Krivé  upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: 

Obecný úrad Uličské Krivé, Uličské Krivé č. 45, 067 67 v listinnej podobe, alebo v elektronickej 

podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, 

v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie. 

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto 

podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované 

podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy 

https://www.slovensko.sk/ alebo ústne do zápisnice 

 

Začaté správne konanie: 
 

Číslo konania Dátum začatia 
konania 

Dátum 
zverejnenia 
informácie 

Lehota na  
potvrdenie  
záujmu byť 
účastníkom v 
konaní 

Predmet konania 

2022/0004 1.8.2022 1.8.2022 5 dní Pravoslávna cirkevná obec 
Uličské Krivé 105 
067 67 Ulič  – o začatí 
správneho konania vo veci 
vydania súhlasu na výrub 
dreviny podľa ust. § 47 ods.3 
zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 
Ide o výrub drevín: 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  156 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  128 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  140 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  111 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 

https://www.slovensko.sk/


zemou  110 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  126,5 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  108 cm 
1 ks - jedľa biela s obvodom 
kmeňa vo v. 130 cm nad 
zemou  104 cm. 
Drevina rastie na pozemku 
parc. č. 117, na ktorom je 
postavená Pravoslávna 
cirkev, stromy v blízkosti 
Pravoslávnej cirkvi, 
druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, k.ú. 
Uličské Krivé  
 
 
 
 
 
 

 

Zverejnené 1.8.2022 na úradnej tabuli obce Uličské Krivé a na webovom sídle obce Uličské Krivé. 


