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OBEC VEĽKÝ KÝR 
Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

 
Č. j. S2021/00476                          Vo Veľkom Kýre, dátum 28.10.2021 

 

 

 

OZNÁMENIE 
 

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú v obci Veľký Kýr na ulici 

Apátska, na pozemku KN-C č. 478/1 k. ú. Veľký Kýr 

  

 

 

Obec Veľký Kýr, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle 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 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“), na základe doručenej žiadosti T.S. Ing. Tomáša Sládečeka, PhD., bytom Apátska 178/54, 941 07 

Veľký Kýr zo dňa 27.10.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  

 

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3ks  drevín  druhu 1x Orech kráľovský s obvodom 

kmeňa 90cm a 2x Smrek obyčajný s obvodmi kmeňov  110 cm 80 cm, ktoré rastú na ulici Apátska na pozemku 

KN-C č. 478/1 k. ú. Veľký Kýr. Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny dosiahli vrchol svojej životnosti, 

sú poškodené a pri silnom  vetre hrozí ich vylomenie a preto, ohrozujú bezpečnosť ľudí a majetok vlastníkov 

nehnuteľnosti. 

 

 

Podľa § 82 ods.7 zákona, správny orgán určil lehotu na doručenie písomného alebo elektronického 

potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 1.11.2021 na adresu Obec Veľký 

Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr. 

 

 

 

 

 
        Ing. Judita Valašková 

               starostka  obce 

    


