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OBEC LÁB, Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB 

Č. : OL-2019/464/6378                  V Lábe, dňa 10.12.2019 

 

Oznámenie  o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia 

na výrub drevín a nariadenie miestnej ohliadky 
 

Obec Láb zastúpená starostom Mariánom Moravčíkom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa §69 zákona č. 198/2014 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v zmysle § 

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 písm. d) a h) zákona  

č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na 

základe podanej žiadosti Obce Plavecký Štvrtok,  900 68 Plavecký Štvrtok č. 172  zo dňa  09.12.2019, 

podľa § 18 ods. 3)  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) 

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  

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

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 10 ks  Borovice (Pinus L.) obvod kmeňa  

157cm, 180cm, 87cm, 140cm, 127cm, 95cm, 120cm, 90cm, 130cm a 132cm rastúce na pozemku KN-

E  parc. č. 775/7,  1ks Borovica (Pinus L.) rastúca na pozemku KN E parc. č. 64 obvod kmeňa  115cm,  

1ks Vŕba (Salix alba L.) obvod kmeňa  238cm rastúca na pozemku KN C parc. č. 123, 1ks Breza 

(Betula L.) obvod kmeňa  162cm, rastúca na pozemku  KN E parc. č. 3563 a 1ks Lipa (Tilia L.)  obvod 

kmeňa  140cm, rastúca na pozemku KN C parc. č. 3615  /obvod meraný vo výške 130cm nad zemou/ 

všetky parcely – zastavané plochy a nádvorie a pozemku  v k. ú. Plavecký Štvrtok vo vlastníctve Obec 

Plavecký Štvrtok, LV č. 903. Žiadosť je odôvodnená vysychaním stromov, ktoré rastú 

v bezprostrednej blízkosti budovy Základnej školy /10ks borovíc/, pod elektrickým vedením – 1ks 

borovica, brániace vo výhľade /vŕba, breza/ pri miestnej cestnej komunikácii a pri  cestnej 

komunikácie III/1103, lipa vyschnutá.  

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      

 

n a r i a ď u j e  

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 

 

 19.12.2019 /štvrtok/ o 10.00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku. 

( Správny orgán si vyhradzuje právo zmeniť termín miestnej ohliadky pri nepriaznivom počasí. ) 

 

Na pojednávanie prizýva  všetkých známych účastníkov konania, ako aj združenia prihlásené do 

konania. Združenie ako zúčastnená osoba je v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 

účastníkom konania len vtedy, ak najneskôr do 7 dní od obdŕžania tohto oznámenia o začatí konania 

podľa § 82 ods. 7) tohto zákona písomne oznámi svoju účasť v konaní. 

Konanie je neverejné. Prizvané subjekty vyzývame zabezpečiť v konaní účasť osôb oprávnených v ich 

mene konať a uplatniť k prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa účastník dá zastúpiť,  
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splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s § 82 ods. 5 zákona o ochrane 

prírody a krajiny, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania  na  tunajšom  

úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia  vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať 

dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.  Podľa § 82 ods. 

5) zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí 

byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

   

Adresa pre písomný  styk : Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9,  900 67  Láb, e-mailová adresa, 

na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je : starosta@obeclab.sk. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Moravčík  

                        starosta obce 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:  

1. Obec Plavecký Štvrtok , 900 68 Plavecký Štvrtok  č. 172  

 

 

 

 

Vyvesené :   10.12.2019 

 

 

 

Zvesené:      18.12.2019 

 
 

http://www.obeclab.sk/
mailto:starosta@obeclab.sk

