
Informácia o začatí správneho konania 2018/6 

 

Výrub drevín 

3178/GubJa/2018 

 

     Mesto Pezinok, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa 

§ 69 ods. 1 písm. a)   zákona NR SR   č. 543/2002  Z.z.  o ochrane prírody a krajiny  v  platnom znení, 

v súlade  s § 3 odst. 6  zákona č. 71/1967 Zb.   o  správnom  konaní  v znení   neskorších   predpisov  a 

v zmysle § 82 ods.7 zákona NR SR  č. 543/2002   Z.z.  o ochrane  prírody   a krajiny  v platnom  znení 

(ďalej len „zákon“) 

  

                                                                        oznamuje, 

 

že   na   základe   žiadosti  žiadateľa  -  Mesto Svätý Jur, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur,    bolo 

začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu 

 

na výrub 11 ks stromov, 

 

ktoré  rastú  na  pozemkoch  v  k.ú   Svätý Jur  pod   parc. č.:  

KN C 4787/21 (1ks čerešňa), KN E 434/15 (3ks čerešňa, 1 ks smrek), KN C 468/8 (1ks orech), KN E 

5016 (2ks čerešňa), KN C 650 (1ks orech), KN C 648/1 (1ks orech), KN C 5019/2 (1ks smrek). 

Ako   dôvod   výrubu  žiadateľ uviedol, že „dreviny rastú v intraviláne mesta Svätý Jur, ich zdravotný 

stav je výrazne zlý, väčšina drevín je na 90 % odumretá.  Z  toho dôvodu   stromy  nespĺňajú estetické 

funkcie a väčšinu funkcií ekologických. Pravdepodobnosť prežitia väčšiny drevín , ktoré  sú  predme-

tom žiadosti, je veľmi nízka “.    

 

Účastníkom konania je  podľa zákona  aj  fyzická osoba, občianska iniciatíva  alebo  právnická osoba, 

ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona  NR SR č. 24/2006 Z.z.  o  posudzovaní vplyvov na  životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  alebo  ktorá spĺňa 

podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. 

Určená   lehota  na  doručenie  písomného  alebo  elektronického  potvrdenia  záujmu byť účastníkom 

konania v  predmetnom správnom konaní  podľa § 82 ods.7 zákona je sedem pracovných dní odo dňa 

zverejnenia tohto oznamu na www.pezinok.sk. 

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: 

jana.gubaniova@msupezinok.sk. 

 

Kontakt: Ing. Jana Gubániová, tel.:033/6901 503, MsÚ Pezinok, II.poschodie, č.dv.20/A.  

  

Vytvorené/Posledná aktualizácia:13.02.2018/14.02.2018 

Zverejniť od-do: 14.02.2018 - 24.02.2018 

Úradná tabuľa od-do: 14.02.2018 - 24.02.2018 
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