
 
 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/961 299 671 

+421/32/7411 671 

+421/961 299 699 

+421/32/7411 699 

oszp.tn@minv.sk www.minv.sk/?okresny-urad-trencin 00151866 

 

 

 

 

 

                                             
  

 Podľa rozdeľovníka 

                                             

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 

 OU-TN-OSZP3-2020/010005-002RAJ 

 

Rajníček/032-7411688  

 

14.02. 2020 

Vec  

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín 

za hranicami zastavaného územia obce 

 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, 

že dňa 12.02.2020 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“)  a § 68 ods. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti – žiadateľ uvedený v spise č. j. 

OU-TN-OSZP-2020/010005 RAJ - (ďalej len „žiadateľ“).  

 

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného 

územia obce podľa § 47 ods. 3 zákona. Výrub drevín v počte 1ks - druh vŕba, 1 ks - druh topoľ 

a 3 ks - druh jaseň v obci Trenčín, k. ú. Kubrá, p. č. KN-C č. 1258/1 a 1257/1 mimo zastavaného 

územia obce (mesta) Trenčín. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľov, ich trvalý pobyt, 

katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorých dreviny rastú, mapový podklad, 

špecifikáciu drevín, ktoré sa majú vyrúbať, druh, ich počet, zdravotný stav a odôvodnenie 

žiadosti.  

 

Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie v predmetnej veci. Ústne 

pojednávanie sa uskutoční 

 

dňa 10. marca 2020 (utorok) o 11,30 hod. 

so stretnutím pri Kultúrnom stredisku Kubrá, Kubranská 1617, Trenčín - Kubrá. 

 

Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu ChKO Biele Karpaty v 

Nemšovej o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

a vybraných zložiek životného prostredia  najneskôr do 4. marca 2020 alebo účasť na konaní. 

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa § 82 ods.6 zákona. Tieto sa môžu podľa §82 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 
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ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke 

orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou  prihlásiť za účastníka konania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 

 
 

 

Doručí sa: 

 

Žiadateľ 

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 

Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, 

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany      

    


