
OBEC  L U Ž I A N K Y 
Rastislavova 266, 951 41  Lužianky, č.t.:037/6410183 

Č.j.: 2970/7/2020                                                                               V Lužiankach, 1. 7. 2020  

 

OZNÁMENIE 
O začastí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín,  ktoré rastú na pozemku 

parc.č. 1375/38  a 1375/23  a je vedená na LV č. 1663   v. kat. úz. Lužianky  

 

     Obec Lužianky, 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 
ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Slovenské biologické služby, a.s., Kremnička 2, 974 05  
Banská Bystrica,  Stanica býkov, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky, ISB SR -01, zo dňa 25. 6. 2020, podľa 
§ 18 ods.  3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „správny poriadok“) 
 
Oznamuje začatie konania 
 
Vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks drevín druh : 
1 ks javor s obvodom kmeňa  264 cm, 
2 ks gaštan jedlý s obvodom kmeňa  od  155 – do 164 cm 
Ktoré rastú na parc. č. 1375/38, 1375/23 v kat. úz. Lužianky.  
 
Ako dôvod na výrub drevín bol uvedený predovšetkým zlý zdravotný stav, dreviny z časti vyschli a sú 
dlhodobo choré, ohrozujú zdravie a majetok, pri veternom počasí dochádza k ohrozeniu života ako aj 
majetku nie len svojho a tiež susedných nehnuteľností, 
 
     Správny orgán za účelom objasnenia vecí podľa § 21 a § 38 správneho poriadku 

n a r i a ď u j e  

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 6. 7. 2020 o 10,00 hod. 

so stretnutím pozvaných na obecnom úrade s následným odchodom na pozemok, na ktorom 

dreviny rastú. 

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 obhliadke, ako aj počas celého konania.  

 

                          

                                                                                                                               Jozef  B o j d a 
                                                                                                                                starosta obce 
 
 
 
Doručí sa : 
1/ Slovenské biologické služby, a.s., Kremnička 2, 974 05  Banská Bystrica,  Stanica býkov,  
      Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky  


