
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení             

neskorších predpisov  (ďalej ako zákon ), 
 

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408 / 2011 Z.z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 24 /2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

konania 

 

 

                                           Predmet konania 

Dátum 

zverejnenia  

informácie 

Lehota na potvrdenie záujmu 

úč 

asti na konaní 

 

1311/2011 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

v zložení  1 ks dreviny- smrek, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Pavel Badinka, 946 01 Kameničná č. 118 

 

16.12.2011 Do 23.12.2011 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 

 

57/2012 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1 ks dreviny- smrek, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Alžbeta Kešiarová, 946 01 Kameničná č. 68 

 

13.01.2012 Do 20.01.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

58/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 3 ks drevín- smrek, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Irena Füsiová, 946 01 Kameničná č. 63 

 

13.01.2012 Do 20.01.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 



100/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1 ks dreviny- lipa, 5 ks drevín- smrek lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Obec Kameničná, 946 01 Kameničná č. 790 

 

26.01.2012 Do 02.02.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

106/2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 3 ks dreviny – orech, lokalita k.ú Kameničná,  

Žiadateľ: Koloman Kiss , 946 01 Kameničná č. 185, 

 

27.01.2012 Do 03.02.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

106/2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 3 ks drevín – topoľ, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Melinda Tomová, 946 01 Kameničná 561 

 

07.02.2012 Do 14.02.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 

203/2012 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1 ks drevín – orech, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Silvia Téglás , 946 01 Kameničná č. 525, 

 

22.02.2012 Do 29.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

216/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1 ks drevín – orech, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Katarína Bagita, Práce 16,94603 Kolárovo 

 

24.02.2012 Do 02.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 

218/2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 24.02.2012 Do 02.03.2012 na adresu : 



543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení : 20m2 – krovité porasty, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Tibor Belány , 946 01 Kameničná Balvany č. 641 , 

 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 

257/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 11  ks drevín – smrek, agát, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Obec Kameničná,946 01 Kameničná 790 

 

12.03.2012 Do 19.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

275/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení : 200m2 krovité porasty, lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Tibor Belány, 946 01 Kameničná Balvany 641, 

 

15.03.2012 Do 22.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

280/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 17  ks drevín – čerešne, agát, topoľ,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Obec Kameničná, 946 01 Kameničná 790 

 

16.03.2012 Do 23.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

280/2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1  ks  – smrek,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Daniela Gundová, 946 01 Kameničná 30 

 

21.03.2012 Do 28.03.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 

 



1018 / 2012 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 2  ks  –„ smrek“,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Katarína Nagyová, 946 03 Kolárovo, L.Novomeského 20 

 

10.12.2012 Do 17.12.2012 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

117 / 2013 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 3  ks  –„ topoľ“,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Ján Czímer, 946 01 Kameničná č. 539 

 

05.02.2013 Do 12.02.2013 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

132 / 2013 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení 1  ks  –„ lipa“,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Zdeňek Čtrnáct, Družstevná 25/10, Komárno 

 

12.02.2013 Do 19.02.2013 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

190 / 2013 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení  7  ks  –„ topoľ“,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Obec Kameničná,  Kameničná č.790, 946 01 Kameničná 

 

06.03.2013 Do 13.03.2013 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

717 / 2013 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z..z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 

zložení  4  ks  –„ smrek obyčajný“,  lokalita k.ú Kameničá,  

Žiadateľ: Obec Kameničná,  Kameničná č.790, 946 01 Kameničná 

 

12.09.2013 Do 19.09.2013 na adresu : 

Obecný úrad  Kameničná č. 

790,  

alebo elektronicky na 

adresu:starosta@kamenicna.eu, 

amagalova@kamenicna.eu 

 


