
       ORESKÉ, 908 63  Oreské č.7              
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Č.jednania : OcÚ Or 41/2023                                                          Oreské, 03.02.2023 

 

 
 

Vec:     Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania                  

              rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej ohliadky 

 
 

Obec Oreské ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach 

ochrany prírody a krajiny 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 v z.n.p. (ďalej len 

„správny orgán“) a § 69 ods. 1. písm. a) a § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v z.n.p. (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na základe žiadosti JUDr. 

Oľga Bakičová, bytom 908 63 Oreské č. 148, zo dňa 01.02.2023 (ďalej len „žiadateľ“) 

v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 zb. o správnom konaní v z.n.p. (ďalej 

len „správny poriadok“) Vám týmto 

 

   oznamuje začatie konania 

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

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 

 

vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín : 2 ks smrek - obvod kmeňa 110 cm a 1 ks smrek 

obvod kmeňa 100 cm rastúcich na pozemku č. parcely 235 v k.ú. Oreské, pred rodinným 

domom č. 25. Obvody kmeňov sú merané vo výške 130 cm nad zemou.  Dôvodom na výrub : 

ohrozovanie majetku – rodinného domu, ohrozovanie zdravia a života ľudí. 

 

  Oznamujeme Vám, že ústne konanie spojené s ohliadkou sa uskutoční dňa 14.2.2023  

        na mieste plánovaného výrubu – zraz o 08.00 hod. pred RD č.25.  

 

(Správny orgán si vyhradzuje právo zmeniť termín miestnej obhliadky pri nepriaznivom 

počasí). Na pojednávanie prizýva  JUDr. Oľgu Bakičovú,  bytom Oreské č. 25,  Obec Oreské- 

starostu Ondreja mikuša, 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 5 pracovných dní od zverejnenia  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, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s 

§ 82 ods. 5 zákona o ochrana prírody a krajiny, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť 

osvedčený podľa osobitných predpisov. 

V prípade, že sa zo závažných dôvodov ústneho pojednávania nemôžete zúčastniť, oznámte 

túto skutočnosť písomne alebo telefonicky konajúcemu orgánu najneskôr deň pred termínom 

ohliadky. Ak sa ospravedlníte telefonicky podaním, je nutné, aby ste toto podanie doplnili 

najneskôr do 3 dní písomne alebo ústne do zápisnice v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku. 

Ak sa neospravedlníte najneskôr v tomto čase a nezúčastníte sa konania, nebude sa na neskôr 

podané námietky a pripomienky prihliadať. Tiež, ak sa na ústnom pojednávaní nedohodne iný 

termín predloženia stanovísk, námietok, na neskôr predložené stanoviská, námietky sa nebude 

prihliadať. 

Podľa § 45 ods. 1 správneho poriadku tomu, kto sťažuje postup konania tým, že sa bez 

závažného dôvodu nedostaví na výzvu, bezdôvodne odmietne predloženie listiny alebo 

vykonanie ohliadky, môže správny orgán uložiť poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj 

opakovanie. 

 

Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v stránkové dni. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ondrej Mikuš 

                                                                                                  Starosta obce Oreské 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa :  

 

1.  JUDr. Oľga Bakičová 

2. CHKO Záhorie 

3. SVHP Povodie Moravy 

4. OÚ Skalica, odbor starostlivosti o ŽP 

5. Slovenská inšpekcia ŽP 

6. spis 
 


