
OBEC VÍŤAZ 
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz 

Číslo : SOÚ 212/2017-OcÚ 1483/2017 -oz                               Vo Víťaze , dňa 15.11.2017 

 

 

Oznámenie  o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín     
 

Dňa 14.11.2017  podala Obec Široké    so sídlom  Široké  na obci Víťaz  , určenom úrade   na 

konanie vo veci výrubu stromov rastúcich mimo lesa na základe určenia zo dňa 02.12.2015 vedenom 

pod č. OU-PO-OSZP3-2015/050546-02Sa  s účinnosťou od 10.12.2015, kde príslušným úradom pre 

konanie v k.ú. Široké  , kde žiadateľom je obec Široké  je určená Obec Víťaz  ,  táto začína  konanie na 

povolenie výrubu drevín .  

 

     Výrub sa ma uskutočniť  na pozemku KN-C parc. č. 290/2 vedenom ako zastavaná plocha a 

nádvorie   .  Žiadateľ   požiadal o výrub   stromov v druhovom zložení : orech    – 1 ks s obvodom 

kmeňa cca 164 cm , borovica -2 ks s obvodmi kmena 118 cm a 98 cm   ktoré rastú   v areále 

Základnej školy v Širokom na mieste plánovanej budúcej výstavby telocvične .   

 

     Obec Víťaz určený úrad podľa § 68 písm q) ,ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 69ods. 3   

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

zákona NR SR č. 416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

vyššie územné celky, a na základe  § 81 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z  , § 21 zákona71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov na prejedanie predloženej žiadosti nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

                                  4. december  2017   o 11,00   hodine. 
 

so stretnutím na obecnom úrade v Širokom / kancelária SOÚ Široké / 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania na Spoločnom 

obecnom úrade v Širokom  v dňoch utorok , piatok v čase 7,30 – 12,00 , 13,00-15,30 a pri ústnom 

konaní. 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín 

uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne .  
 

     V zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z, pre účastníkov konania , ktorým  táto 

skutočnosť vyplýva z § 82 ods. 3 , vyššie uvedeného zákona  je lehota na doručenie písomného alebo 

elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní  do 24.11.2017 a toto 

potvrdenie je potrebné doručiť v určenej lehote písomne na adresu : Obec  Víťaz, Víťaz 111 , 082 38 

Víťaz  alebo elektronický na adresu : starosta@obecvitaz.sk  

 
_________________________ 

Ing. Ján Baloga 

starosta obce 
 

Doručí sa : 

1. Obec Široké , Široké 118 , 082 37 Široké  

2.  ŠOP RCOPaK  Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov 

3. Obec Víťaz – vz. starostom 

4. SOÚ Široké 
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