
 
 
Číslo spisu: 5264/2011, O17321/2011                                          Ţiar nad Hronom:  

Vybavuje: Ing. Gendiarová                                                            21.10.2011 

 
     

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
  
 
 

Oznámenie  

o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov a nariadenie  ústneho pojednávania 

 
                                                                                 

                                                           

 
 

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

podľa ustanovenia § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle 

ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 

 o z n a m u j e 

 

všetkým účastníkom konania začatie správneho  konania vo veci súhlasu na  výrub stromov, ktorého 

ţiadateľom je Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom v nasledovnom rozsahu: 

            Salix sp. (Vŕba) 1 ks obvod kmeňa 205 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  Prunus spinosa 

(Trnka obyčajná) s výmerou 15 m². Predmetná drevina a kry rastú na CKN p.č. 2029/1 (EKN p.č. 741) v  

katastrálnom území Ţiar nad Hronom. Vlastníkom  CKN p.č. 2029/1 (EKN p.č. 741) v  katastrálnom území 

Ţiar nad Hronom je Poľnohospodárske druţstvo Ţiar nad Hronom, 965 14 Ţiar nad Hronom. 

Stromy a kry sú rozrastené natoľko, ţe tvoria prekáţku v rozhľadovom trojuholníku cestnej 

komunikácie smerom na ul. Partizánsku. 

 

a 
 

n a r i a ď u j e 
 

 

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 správneho poriadku k prejednaniu ţiadosti ústne pojednávanie, ktoré 

sa uskutoční dňa  

           07. novembra 2011/pondelok/o 10:00 h v kanc. č. 10 na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, 

Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom 

 

 

 
 



 

 

 

Účastníci konania môţu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. 

Na neskôr podané pripomienky a námietky sa neprihliada. 

V prípade, ţe sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloţí jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Toto oznámenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 26 

správneho poriadku po dobu 15 dní. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                             

  
 Mgr. Ivan Černaj 
   primátor 
  
 
 
Doručí sa 

Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 19 Ţiar nad Hronom 

Poľnohospodárske druţstvo Ţiar nad Hronom, 965 14 Ţiar nad Hronom 

Na vedomie 

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


