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Podľa rozdeľovníka 
  
  
         
 
 
 
   
 

 

        

 

          Žiadateľ  Realinvest SK s.r.o., Tomášikova č.23/C/1, 821 01 Bratislava podal dňa 23.02.2011 na 

Mestský úrad v Žiari nad Hronom žiadosť o povolenie na výrub drevín Javor mliečny (Acer platanoides) – 

7ks s obvodmi kmeňov 70 cm, 75 cm 85 cm, 90 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm meranými vo výške 130 cm nad 

zemou rastúce na pozemku CKN p.č. 403/5 v k.ú. Žiar nad Hronom, Orech (Juglans) – 1 ks s obvodom 

kmeňa 50 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na pozemku CKN p.č. 403/21 v k.ú. Žiar nad 

Hronom, Hrab (Carpinus) - 2 ks s obvodmi kmeňov 85 cm a  85 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou 

rastúce na pozemku CKN p.č. 301/4 v k.ú. Žiar nad Hronom, Vŕba (Salix) - 2 ks s obvodmi kmeňov 55 cm 

a 120 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku CKN p.č. 318/3 v k.ú. Žiar nad 

Hronom. 

        Vlastníkom CKN p.č. 403/5, CKN p.č. 403/21 a CKN p.č. 403/1 v k.ú. Žiar nad Hronom je Realinvest SK 

s.r.o., Tomášikova č.23/C/1, 821 01 Bratislava. Vlastníkom CKN p.č. 318/3 je Banskobystrický samosprávny 

kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica a Krajská hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella, 

Dukelských hrdinov č. 21, 965 01 Žiar nad Hronom. 

 Ako dôvod na výrub drevín žiadateľ uvádza, že výrub na CKN p.č. 403/5 v k.ú. Žiar nad Hronom je 

nutný z dôvodu vybudovania novej kanalizačnej prípojky pre obytný dom p.č. 320. Na CKN p.č. 403/21 v k.ú. 

Žiar nad Hronom a CKN p.č. 301/4 v k.ú. Žiar nad Hronom bude vybudované betónové oplotenie. Na CKN 

p.č. 318/3 stromy zasahujú do bytového domu.  

 

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán Ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany drevín 

podľa § 2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa 

§ 47odst. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) 

 

Vec 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania  

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 
 953/2011 Ing. Gendiarová 25.02.2011 
 O3990/2011 045/6787124  
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o z n  a m  u  j  e 

 

 

všetkým známym účastníkom konania začatie správneho  konania vo veci súhlasu na  výrub 

stromov  a zároveň 

 

 
n  a r  i  a ď  u j  e 

 

 

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

14. marca 2011 / pondelok / o 10:00 hod. 

 

 

Stretnutie pozvaných bude na mieste výrubu. 

 

  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade 

v Žiari nad Hronom č. dverí 10, na odbore ŽP a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                   Mgr. Ivan Černaj 

                                                                                                           primátor  

 

Doručuje sa  

Realinvest SK s.r.o., Tomášikova č.23/C/1, 821 01 Bratislava 

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella, Dukelských hrdinov č.21, 965 01 Žiar nad Hronom. 

Združenie Slatinka, ul. Bela IV. č. 6, 960 01 Zvolen  


