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V Pezinku, dňa 19.07.2022 

Informácia o začatí správneho konania 

Mesto Pezinok, ako príshišný 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 (d'alej len „zákon"), v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon 71/1967 Z. z.") a v zmysle 

§ 82 ods.7 zákona 

oznamuje 

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti J. F., Za 
Hradbami 20, 902 01 Pezinok o vydanie súhlasu na výrub 4ks smrek rastúcich na 

pozemkoch KN-C par. č.: 4319/1 v k. ú. Pezinok. 

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti 

písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť  v bližšie nešpecifikovaných správnych 

konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona v spojení s § 19 ods. 1 

zákona 71/1967 Z. z. potvrdí svoj záujem byt' účastníkom v tomto správnom konaní písomne 

v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Potvrdenie — 
podanie musí byt' doručené na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok v 

listinnej podobe, alebo cez všeobecnú agendu do elektronickej schránky Mestského úradu 

Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok na www.slovensko.sk  a to v lehote do 5 

pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Ak je potvrdenie — podanie zaslané v 

elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe 

výkonu verejnej moci, účastník konania do troch pracovných dní podanie dopiní v listinnej 

podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej 

podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. 

Vyvesené dňa:  2  o  

Pečiatka a podpis: 
RNDr. Paeid  . Bc. Daniela 

Vaškolv" Kasáková 
Vedúca oddelenia str4 gie a životného prostredia 
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