
OBEC   ZBOROV NAD BYSTRICOU  
Obecný úrad 223,  023 03 Zborov nad Bystricou 

OÚZNB-1629/840/2020                                            Zborov nad Bystricou, 20.11.2020 

 

     OZNÁMENIE 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie v lokalite „Areál 

škôlky - Polesie“, na pozemku KN-C č. 1727, 1 ks stromu, ktorý rastie v lokalite „Areál ZŠ - Nižný 

koniec“, na pozemku KN-C č. 2171/1, 1 ks stromu, ktorý rastie v lokalite „Areál Zdravotného 

strediska“, na pozemku KN-C č. 6654/1, 1 ks stromu, ktorý rastie v lokalite „Areál bytovky 

s.č.1287“, na pozemku KN-C č. 31/5,  k. ú. Oščadnica.  

 

Obec Zborov nad Bystricou, 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 písm. ods.3 zákona  č. 543/2002  Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe 

doručenej žiadosti Obce Oščadnica, Nám. M.Bernáta č.745, Oščadnica  zo dňa 14.10.2020, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 

oznamuje  začatie  konania  
 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, ktorá 

rastie v lokalite „Areál škôlky - Polesie“, na pozemku KN-C č. 1727, 1 ks dreviny druhu jedľa, ktorá 

rastie v lokalite „Areál ZŠ - Nižný koniec“, na pozemku KN-C č. 2171/1, 1 ks dreviny druhu smrek, 

ktorý rastie v lokalite „Areál Zdravotného strediska“, na pozemku KN-C č. 6654/1, 1 ks dreviny druhu 

smrek, ktorý rastie v lokalite „Areál bytovky s.č.1287“, na pozemku KN-C č. 31/5,     k. ú. Oščadnica.  

Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny ohrozujú zdravie a majetok  obyvateľov obce. 
 

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

 

n a r i a ď u j e  

 

 miestnu ohliadku, ktorá sa uskutoční dňa 

 

  30.11.2020 o 9.00 hod 

 

                            na mieste samom  t.j. parcela KN-C č. 1727, 2171/1, 6654/1, 31/5. 

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania  na  

tunajšom  úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia  vyjadriť sa , podávať návrhy 

a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a 

miestnej ohliadke.  Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis 

splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 
   

 

        PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r. 

 starosta obce 
Doručí sa: 

1. Obec Oščadnica, Nám. Martina Bernáta č.745, Oščadnica  023 01 

Na vedomie:  

2. Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca 


