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Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín 

 

 

Obec Marianka ako príslušný orgán  štátnej správy  (ďalej len „správny orgán“) rozhodujúci 

v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 

§ 69, § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  platných 

predpisov ( ďalej len „zákon“), na základe žiadosti , ktorú podala Denisa Bročková, bytom 

Marianka, Potočná 299/30  (ďalej len „žiadateľ“), v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) Vám 

týmto  

 

oznamuje začatie konania 

a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 

 

vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks stromu na parcele č. 270/2 v k.ú. Marianka z dôvodu zásahu 

stromu a konárov na rodinný dom a sťažnosti susedov na velké množstvo listov, s obvodom nad 40 

cm v obvode kmeňa vo výške 1,30 m. 

 

 Oznamujeme Vám, že ústne konanie spojené s ohliadkou sa uskutoční 

 

dňa 07. 12. 2021  (utorok) o 9,00 hod.  

so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka. 
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 Na pojednávanie prizýva obec Marianka všetkých známych účastníkov konania. Združenie 

s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti  najmenej jeden rok je ochrana prírody 

a krajiny, a ktoré podalo predbežnú  žiadosť o účastníctvo, je účastníkom  konania, ak písomne alebo 

elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom konania v začatom  správnom konaní. Potvrdenie 

musí byť doručené orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej a zverejnenej na internetovej 

stránke spolu s informáciou o začatí tohto konania. 

Konanie je neverejné.  Prizvané subjekty vyzývame zabezpečiť na konaní účasť osôb 

oprávnených v ich mene konať a uplatniť k prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa účastník 

dá zastupovať, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s § 82 ods. 5 

zákona, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

Na základe §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v platnom znení Vám ako 

účastníkovi konania, v konaní vo veci žiadosti žiadateľa dávame možnosť, aby ste sa pred vydaním 

rozhodnutia vyjadrili k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli 

jeho doplnenie. Vaše vyjadrenie môžete doručiť písomne poštovou prepravou alebo osobne 

v podateľni, v lehote do 2 stránkových dní odo dňa konania miestnej ohliadky. 

S podkladom pre vydanie rozhodnutia sa môžete oboznámiť nahliadnutím do spisu, robením 

výpisu, odpisu v úradných hodinách na Obecnom úrade Marianka, katarina.szabova@marianka.sk. 

 V prípade požiadavky na zaslanie podkladov upozorňujeme na skutočnosť, že Vám bude 

spolu s dokladmi zaslaný platobný výmer na zaplatenie poplatku v súlade s § 23 ods. 4 správneho 

poriadku, ktorý stanovuje poskytnutie kópií spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so 

zhotovením kópií a s ich odoslaním. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

                                                             Ing. Eugen Jeckel 

                                                                                                               starosta obce          
 

 

 

Rozdeľovník : 

 

1. Denisa Bročková, Potočná 299/30, 900 33  Marianka 

2. tu 
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