
Obec Okoličná na Ostrove 
 Hlavná ul. 68, 946 13 Okoličná na Ostrove 

 
Č. j.44/111/2019        V Okoličnej na Ostrove 
 Dňa: 04.03.2019 
 

 
OZNÁMENIE 

 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorý rastie na katastrálne 
územie: Okoličná na Ostrove, na parcelné číslo a príslušnosť k zastavanému územia obce: 

877/87 
 Obec Okoličná na Ostrove , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej 

len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií 
z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. 
d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“), na základe doručenej žiadosti č.j. 44/111/2019 Dezider Nagy, č.d. 533, 946 13 Okoličná na 
Ostrove, zo dňa 01.03.2019 , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

o z na m u j e  z a č a t i e  k o na n i a  
 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks  dreviny  druhu Orech (1ks) s obvodom 
kmeňov 0,80m, ktorý rastie na pozemku KN-C č. ú. 877/87 Okoličná  na Ostrove.  Žiadosť bola 
odôvodnená , že strom je v nevyhovujúcom stave, kmeň má dutý, zhnitý a nakoľko sa nachádza v tesnej 
blízkosti rodinného domu a prístrešku, bezprostredne ohrozuje obyvateľov na zdraví a životoch a tiež 
vzniká hrozba značnej škody na majetku. 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      
 

n a r i a ď u j e  
 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 
 

06.03.2019, 15:30 hoď. 
so stretnutím pozvaných na Obecnom  úrade Okoličnej na Ostrove.  

 
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť 
jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov zverejňuje Obec Okoličná na Ostrove túro informáciu o začatí správneho 
konania na svojej internetovej stránke: http://www.okolicnanaostrove.sk/ 

Zároveň obec určuje lehotu 7 dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného 
alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní. 

 
   

 Ing. Iveta Feketeová  
        starosta obce 
 
Doručí sa:  
Dezider Nagy, č.d. 533, 946 13 Okoličná na Ostrove 
Lesy SR, š.p. OZ Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice 



 


