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Vec 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho 

pojednávania 

 

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

(ďalej len ,,tunajší úrad“) ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a podľa § 68 

písm. c) v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny 

poriadok“) týmto 

oznamuje 
 

začatie správneho konania č. OU-HC-OSZP-2020/000361 o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody, na základe žiadosti navrhovateľa Mesta Leopodov, Hlohovská cesta 

104/2, 920 42 Leopoldov vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín – breza s obvodom 

kmeňa 115 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, javor s obvodom kmeňa 135 cm meraným 

vo výške 130 cm nad zemou, lipa s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad 

zemou; rastúcich mimo zastavaného územia obce, na pozemkoch reg. ,,C“ s p. č. 2578/1 v k. ú. 

Leopoldov, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.    

 

Súčasne tunajší úrad v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku, 

 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v zmysle § 38 správneho 

poriadku 

na 6. marca 2020 (piatok) o 9.00 h 

 na mieste výrubu.  
 

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. V zmysle § 82 ods. 7 zákona 

o ochrane prírody lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 

v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je 5 pracovných dní od 

dňa zverejnenia tohto oznamu na http://www.minzp.sk/. 

 

 

S pozdravom 
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Ing. Alica Fridrichová 

vedúca odboru 

 

Rozdeľovník: 

1. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 42 Leopoldov  

2. k spisu  

 


