
Informácia o začatí správneho konania 2017/33 

 

Výrub drevín 

26957/GubJa/2017 

 

     Mesto Pezinok, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa 

§ 69 ods. 1 písm. a)   zákona NR SR   č. 543/2002  Z.z.  o ochrane prírody a krajiny  v  platnom znení, 

v súlade  s § 3 odst. 6  zákona č. 71/1967 Zb.   o  správnom  konaní  v znení   neskorších   predpisov  a 

v zmysle § 82 ods.7 zákona NR SR  č. 543/2002   Z.z.  o ochrane  prírody   a krajiny  v platnom  znení 

(ďalej len „zákon“) 

  

                                                                        oznamuje, 

 

že     na   základe     žiadosti    žiadateľa   -  Igor  TREBATICKÝ,  Hrachová 14 D, 821 05 Bratislava,   

bolo  začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu 

 

                                                                na výrub 4 ks strom, 

 

ktoré   rastú   pri chate žiadateľa  v rekreačnej oblasti Slnečné údolie na   pozemku    registra „C“  pod   

parc. č.  6436/1  v   k.ú.  Pezinok.   Ako  dôvod  výrubu   žiadateľ  uviedol,  že  „ buky rastú v bezpro- 

strednej blízkosti chaty a prístupovej cesty. Vzhľadom na ich stav (2 ks úplne suché, 2 ks  z  2/3  vys- 

chnuté), predstavujú trvalú hrozbu pre ľudí a majetok - najmä vo veternom počasí “.  

 

Účastníkom konania je  podľa zákona  aj  fyzická osoba, občianska iniciatíva  alebo  právnická osoba, 

ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona  NR SR č. 24/2006 Z.z.  o  posudzovaní vplyvov na  životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  alebo  ktorá spĺňa 

podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. 

Určená   lehota  na  doručenie  písomného  alebo  elektronického  potvrdenia  záujmu byť účastníkom 

konania v  predmetnom správnom konaní  podľa § 82 ods.7 zákona je sedem pracovných dní odo dňa 

zverejnenia tohto oznamu na www.pezinok.sk. 

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: 

jana.gubaniova@msupezinok.sk. 

 

Kontakt: Ing. Jana Gubániová, tel.:033/6901 503, MsÚ Pezinok, I.poschodie, č.dv.11.  

  

Vytvorené/Posledná aktualizácia:06.10.2017/09.10.2017 

Zverejniť od-do: 09.10.2017 - 16.10.2017 

Úradná tabuľa od-do: : 09.10.2017 - 16.10.2017 
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