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Vybavuje : Mgr. Bianka Hašková

OZNÁMENIE
o začatí konania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 11.
októbra 2019 doručená žiadosť obce Senné, 991 01 Senné 81, podpísaná Ing. Jánom Ragačom –
starostom obce, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.
V žiadosti je uvedené, že desať smrekov bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov
87-137 cm, odmeranými vo výške 130 cm nad zemou, tri duglasky bližšie neurčeného druhu
s obvodom kmeňov 110-153 odmeranými vo výške 130 cm nad zemou, jedna jedľa bližšie
neurčeného druhu s obvodom kmeňa 83 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou a jedna
vŕba bližšie neurčeného druhu ani veľkosti, rastú na pozemkoch E-KN parc.č. 1303, 1244/2,
1246, 1250 – ostatné plochy a E-KN parc.č. 96/21 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.
Senné, v zastavanom a aj mimo zastavaného územia obce. Žiadosť je odôvodnená tým, že
stromy nachádzajúce sa v obytnej zóne ohrozujú inžinierske siete a stavby a rastú vedľa miestnej
komunikácie.
K žiadosti boli priložené nasledujúce doklady a dokumenty:
- kópie z katastrálnych máp vydaných Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym
odborom dňa 18.10.2019, ako doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne.
Správny orgán si následne prostredníctvom Centrálneho systému referenčných údajov (CSRÚ) a
používateľského portálu Over Si vyhotovil:
- výpisy z katastra nehnuteľností, z listov vlastníctva č. 122 a 243 - čiastočný pre
k.ú. Senné, ako doklad o tom, že vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú, je
obec Senné so spoluvlastníckym podielom 1/1,
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody 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 a § 68 písmeno h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), v súlade s vyhradenou
pôsobnosťou obce zo dňa 26.09.2005 vo veciach podľa § 47 a § 48 zákona o ochrane
prírody, ktoré sa týkajú práv a povinností pri ochrane drevín rastúcich mimo lesa
v prípade, že sa má činnosť vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obce, v súlade
s ustanovením § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o ochrane prírody a v súlade s ustanovením § 18 ods.
3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
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(ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje účastníkov konania, že dňom podania žiadosti
bolo konanie o súhlase na výrub drevín začaté.
K podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia sa môžu účastníci konania v zmysle
ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť, prípadne navrhnúť jeho doplnenie,
písomne do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, alebo na ústnom
pojednávaní.
Na prerokovanie predloženej žiadosti správny orgán podľa ustanovenia § 21 ods. 1
správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční
dňa 30. októbra 2019 (streda),
so stretnutím účastníkov
o 13.00 hodine v kancelárii starostu obce Senné.

Ing. Pavel ŠALAMÚN
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Obec Senné – starosta obce
991 01 SENNÉ 81

