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Malacky
05.02.2020

Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené
s ústnym pojednávaním
Mesto Malacky, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a v zmysle § 69 ods. 1 písm. a ) zákona
543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len „zákon“ ), týmto v súlade s § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len správny
poriadok ) a § 82 ods. 3 zákona
oznamuje
začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na
návrh žiadateľa pani Márii Gelingerovej, V. J. Kučeru 1, 901 01 Malacky zo dňa 04.02.2020,
v súvislosti s výrubom 1 ks drevín rastúcich na pozemku p.č. C KN 99 k.ú. Malacky z dôvodu,
že koruna dreviny zasahuje do fasády rodinného domu, najmä pri silnom vetre ju poškodzuje,
koreňový systém prerastá pod oplotenie priľahlej parcely, obava o narušenie statiky domu, plody
stromu sú každoročne napadnuté škodcami, koruna stromu bráni vo výhľade pri výjazde vozidiel
na cestu.
Mesto Malacky, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a v zmysle § 69 ods. 1 písm. a ) zákona, podľa §
21 ods. 1 a 2 správneho poriadku, týmto v predmetnej veci nariaďuje ústne pojednávanie
s miestnym šetrením na deň 13.02.2020 o 09.30 hod. so stretnutím pred rodinným domom na
Ul. V. Kučeru 1, 901 01 Malacky.
Do podkladov k žiadosti možnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v pondelok, stredu, piatok, v čase od 14:00 – 15:00 hod.,
ako i na miestnom šetrení.
Podľa § 82 ods. 7 zákona správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3
zákona.
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Adresa pre písomný styk : Mestský úrad v Malackách, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je:
jana.bacova@malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk .
Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve
v súlade § 82 ods. 5 zákona, musí byť osvedčený podľa osobitých predpisov.
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