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OBEC ABRAHÁMOVCE 
 
Č. j. AB-2021/VS/02-OcU                               V Abrahámovciach, 10.03.2021 
 

OZNÁMENIE 
 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks drevín, ktoré rastú na 
parcele C KN č. 13/13, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vlková 

  
Obec Abrahámovce, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle podľa § 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 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Obce Vlková, 
zastúpená PhDr. Mgr. Petrom Bendíkom starostom obce o vydanie súhlasu na výrub dreviny zo 
dňa 09.03.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
o z nam u j e  z ač a t i e  k onan ia  

 
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks  drevín  druhu Topoľ čierny 
(populus migra) s obvodom kmeňa 304 cm, ktoré rastú na parcele C KN č. 13/13, zastavané 
plochy a nádvoria, k. ú. Vlková. Žiadosť bola odôvodnená: strom je prestarlý, má v korune 
množstvo suchých vetiev. Vetvy pri silných vetroch padajú na zem, čo je znakom odumierania 
stromu. Nakoľko sa strom nachádza v areály zberného dvora, kde je zvýšená koncentrácia ľudí, 
padajúce vetvy ohrozujú zdravie a životy občanov. 

 
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 
 

17. marca 2021 o 09:00 hod, 
 

so stretnutím účastníkov pred budovou Obecného úradu Vlková 
 
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť 
jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 
v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

   
 
 
 

                                                                                                    Ing. Stanislav Lapko                                                           
                                                                                                     starosta obce 

     
Doručí sa:  

1. Obec Vlková, Vlková č.107, 059 72 Vlková 
2. Pre spis 


