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20.01. 2020 

Vec  

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

za hranicami zastavaného územia obce, výzva na doplnenie podania. 

 

 

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

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

že dňa 17.01. 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 Poľnohospodárskeho družstva 

Opatová, IČO 00207128, adresa Opatovská 97, 911 01 Trenčín (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 45 ks druhu lipa, myrobalán, vŕba 

rakyta, hrab, topoľ, osika a 58 800 m
2
 druhu baza, ruža šípová, lieska, malina divá a hloh  v obci 

Trenčianska Teplá, k. ú. Trenčianska Teplá, p. č. KN-C 3442, 3443, 3444, 3448, 3446, 3447, 

3607, 431/2, 522/4, 1993, 5723, 6445/2, 6587/16, 6338/2, 6356/1, 6337/1, 3603, 3604, 3530/1, 

6525, 3594, 4026, 4195, 5724/4, mimo zastavaného územia obce Trenčianska Teplá. Žiadosť 

obsahovala názov a sídlo žiadateľa, katastrálne územie, parcelné čísla a druh pozemku na 

ktorých drevina rastie, mapový podklad, špecifikáciu drevín, ktoré sa majú vyrúbať, druh, ich 

počet, a odôvodnenie žiadosti.  

K žiadosti neboli doložené súhlasy vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov 

(ak im takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy), nebol uvedený zdravotný stav drevín ako 

aj obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak 

túto výšku nedosahuje a nebol uhradený správny poplatok v hodnote 100,00 EUR podľa položky 

160 bod 2 zákona  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

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 

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.  
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Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa od doručenia tejto výzvy na odstránenie 

nedostatkov podania v lehote do 30 dní podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 správneho poriadku 

a podľa §82 ods.2 zákona. V uvedenej lehote je potrebné  žiadosť doplniť o súhlasy 

vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov (ak im takéto oprávnenie vyplýva 

z nájomnej zmluvy),  uviesť zdravotný stav drevín ako aj obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm 

nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahujú a uhradiť správny 

poplatok v hodnote 100,00 EUR podľa položky 160 bod 2 zákona  NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán  

        ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona.  

 

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 

ods.1 správneho poriadku na dobu 30 dní od doručenia výzvy. Po odstránení nedostatkov 

podania bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu. 

 

 

      S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 

 
 

 

Doručí sa: 

Poľnohospodárske družstvo Opatová, Opatovská 97, 911 01 Trenčín 

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

Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá 


