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Vec 

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania – zverejnenie  

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len 

„orgán ochrany prírody“), oznamuje, že podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov dňa 28. 09. 2020 začal správne konanie ako vecne 

a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 

525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody 

a krajiny“) na základe žiadosti od Jána Kováčika, Hrádok 253, 916 33 (ďalej len „žiadateľ“), 

prílohou žiadosti je aj vyjadrenie majiteľa susednej parcely – firma Ajax Corporation, Hrádok 

1005, 916 33 Hrádok, IČO: 36352217. 

 

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 

na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku reg. C-KN parc. č. 975/1 k. ú. Hrádok a to päť  

kusov Topoľu bieleho (Populus alba) s obvodmi kmeňov od 70 do 100 cm meraným vo výške 

130 cm nad. Výrub je navrhovaný z dôvodu dlhodobého neobhospodarovania pozemku, ktorý 

mal v užívaní PD Hôrka nad Váhom. Dreviny sú prerastené do neúnosných rozmerov a v letnom 

období topole spôsobujú zdravotné ťažkosti zamestnancom firmy Ajax corporation, s.r.o., ktorá 

susedí s predmetnou parcelou. Právny vzťah k parc.  reg. C-KN č. 975/1 je evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1376. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1695 je predmetný pozemok umiestnený 

mimo zastavaného územia obce, evidované ako druh pozemku „Orná pôda“ a je vo vlastníctve 

žiadteľa. Pozemok sa nachádza mimo chránených území a ich ochranných pásiem a platí v ňom 

prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

Orgán ochrany prírody upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je 

potrebné doručiť písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom, hodnovernou 

elektronickou poštou cez Slovensko.SK alebo e-mailom na adresu: andrej.los@minv.sk v lehote 

do 5 dní od zverejnenia oznámenia. (e-mailom doručené potvrdenie záujmu byť účastníkom 

konania je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo hodnovernou elektronickou 

poštou). 
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Orgán ochrany prírody podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré 

sa uskutoční dňa 

27. októbra 2020 (utorok) o 09,00 hod. 

so stretnutím pozvaných na predmetnom pozemku. 

 

V rámci konania o vydaní súhlasu na výrub drevín sa uskutoční terénna obhliadka. 

 

Práva účastníka konania upravuje § 14 a § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ sa účastník konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné 

splnomocnenie s podpisom splnomocniteľa osvedčeným podľa osobitných predpisov.  

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom 

úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, v pracovnej 

dobe (po telefonickom dohovore na č. +421/0961 245968, +421/0961 245806). Svoje námietky 

môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. 

 

 

 


