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                                     Obec Kvetoslavov                                                                                            

                      Obecný úrad Kvetoslavov 

                      930 41 Kvetoslavov 258 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
č. k. S2021/219-1                                  V Kvetoslavove  dňa  26. 01.  2021 

 

 

                                            O Z N Á M E N I E 
 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 

 

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

„správny orgán“) 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 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

o znam u j e  za ča t i e  k onan ia  

 

vo veci vydania súhlasu, podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín - 15 stromov,                  

nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, na pozemkoch KN-C č. 335, 337, 338/1, 338/2, 

338/4, 338/5, 338/8, 338/11, 338/12, 338/18, 338/ 26, 338/ 28, 338/29, 338/34, 338/ 35, 338/36,   

k. ú. Kvetoslavov, ktorých vlastníctvo je zapísané v KN, vedenom pre k. ú. Kvetoslavov, 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 853. 

 

Žiadateľom, vlastníkom pozemkov a drevín je obchodná spoločnosť Ecoprogress s.r.o., Mostová 

6, 811 02  Bratislava. Ako dôvod nevyhnutného výrubu stromov žiadateľ uviedol plánovanú 

výstavbu  rodinných domov.  

  

Druhové zloženie drevín je: agát biely, orech kráľovský, hruška obyčajná, marhuľa obyčajná.  

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      

 

 

                                     n a r i a ď u j e  

 

ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční  dňa 

 

04. februára  2021 o 9:00 hod. 

 

na mieste: pozemok – parcela  reg. „ C „ parc. č. 338/ 1, k. ú. Kvetoslavov.  

   

 Ústne pojednávanie bude spojené s miestnou ohliadkou. 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, vo veci výrubu drevín je potrebné 

doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov 258 alebo elektronicky na 
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e-mail: obeckvetoslavov@obeckvetoslavov, v lehote 5 pracovných dní, odo dňa zverejnenia tejto 

informácie. 

 

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. 

   

 

                                                                                                         Zoltán Sojka 

        starosta obce Kvetoslavov 

      

 

Doručí sa:   

 

- žiadateľ – vlastník pozemku,   

- Občianske združenie - Ochrana prírody Podunajska v zastúpení Mgr. Andrejom  Somorom 

 

 

 

 

 


