
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Informácia o začatí správneho konania 
Výrub drevín 
Spis č. JezVi/EB2/1603/2021 
V Pezinku, dňa 18.02.2021 

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 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení 
(d'alej len „zákon") 

oznamuj e, 

že na základe žiadosti žiadatel'a — R.K., Pezinok bolo začaté správne konanie vo veci udelenia 
súhlasu 

na výrub 3 ks stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) 
s obvodmi kmeňov 75 cm, 113 cm a 88 cm 

Pozemok, na ktorom dreviny rastú: KN-C parc. č. 418/4 v k. ú. Pezinok. 
Dôvod výrubu: „zly zdravotný stav, prerastanie cez elektrické vedenie, ohrozovanie majetku". 

Podl'a § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(d'alej len zákon) „účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch 
uveden 'ych v odseku 2 len žiadatel', ak tento zákon neustanovuje inak. Združenie s právnou 
subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej 1 rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods.1), a 
ktoré podalo predbežnú žiadosť  o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, ak spôsobom 
podra osobitného predpisu potvrdilo svoj záujem byť  účastníkom v začatom správnom konaní; 
potvrdenie musí byť  doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto 
orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť  
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, podľa odseku 7." 

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť  účastníkom 
konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je pät' pracovných dní odo dňa 
zverejnenia tohto oznamu na www.pezinok.sk. 

žiadosť  byt' účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť: 
Písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, resp. 
prostredníctvom podania v klientskom centre, 
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov. 
e-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť  potvrdenie záujmu o účasť  v konaní, je: 
vieraiezikova@msupezinok.sk. 

Kontakt: Ing. Viera Ježiková, tel.: 033/6901 503, MsÚ Pezinok, II. poschodie, č. dv. 35 

Vyvesené dňa: 11.z?'‘ 
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