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Vec 
Prevyhlásenie Chráneného stromu Gaštan nad vápenkou  

- oznámenie zámeru 
 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne 
a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany 
prírody“) podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe návrhu 
zn. CHKOMK/591/2017 z 16.10.2017 doručeného orgánu ochrany prírody 18.10.2017 od 
Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, so sídlom: 
Štúrova 115, 900 01  Modra, podľa § 49 ods. 7, § 50 ods. 2 a § 53 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody 
a krajiny“)  

oznamuje zámer  
 

prevyhlásiť Chránený strom Gaštan nad vápenkou. 
 

Chránený strom Gaštan nad vápenkou (gaštan jedlý Castanea sativa Milll.) – S402 bol 
vyhlásený všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Trenčíne č. 2/1996 zo 6. novembra 
1996. Gaštan rastie na lesnom pozemku reg. E-KN parc. č. 1981/3 (reg. C-KN parc. č. 5774/1 – 
list vlastníctva nezaložený) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji, v okrese 
Nové Mesto nad Váhom, v meste Nové Mesto nad Váhom. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 
7266 je pozemok vo vlastníctve Jozefa Klementa, M. Hodžu 6979/24, 960 01  Zvolen 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 a vo vlastníctve Slovenskej republiky - Lesy SR, š.p., nám. SNP 
8, 974 01  Banská Bystrica v spoluvlastníckom podiele 4/6. Projekt ochrany chráneného stromu 
a jeho ochranného pásma, sa vypracováva z dôvodu prípravy a vydania nariadenia vlády, ktorým 
sa majú nanovo vyhlásiť všetky doteraz chránené stromy a zrušia sa všetky doterajšie 
vyhlasovacie predpisy chránených stromov a ich ochranného pásma (ak ochranné pásmo bolo 
vyhlásené podľa § 49 ods. 5 zákona o ochrane prírody).  
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Všetky náležitosti požadované v zmysle § 50 ods. 3 zákona o ochrane prírody sú uvedené 

v projekte ochrany chráneného stromu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva 
vnútra SR: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-3.  
(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_nove_mesto_nad_vahom/uradna_tabula_oznamy_a_vy
hlasky/Projekt%20ochrany%20CHS%20Gastan%20nad%20Vapenkou.pdf  - celý link) 
 

Podľa § 50 ods. 4 zákona je mesto Nové Mesto nad Váhom povinné do 15 dní od doručenia 
oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť 
nahliadnutie doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní. 
Zároveň žiadame dotknutú obec o potvrdenie informovania verejnosti. 

 
Podľa § 50 ods. 5 zákona vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, obec a dotknutý 

orgán štátnej správy, resp. organizácia má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 
zámeru alebo jeho verejného oznámenia, podať k nemu písomné pripomienky na Okresný úrad 
Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie je v zmysle 

§ 50 ods. 4 zákona povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal. 
 
 
 
1 príloha  

1. Projekt ochrany chráneného stromu Gaštan nad Vápenkou 
 

 
Doručiť 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32  Nové Mesto nad Váhom 
2. LESY SR, š.p., nám SNP 8, 974 01  Banská Bystrica 
3. Jozef Klement, M. Hodžu 6979/24, 960 01  Zvolen + príloha 
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36,                  

915 41  Nové Mesto nad Váhom  
 
 
Na vedomie 

1. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Śtúrova 115, 900 01  Modra  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľubica Hrušovská 
vedúca odboru 

 


