
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 90042

Vec : oznámenie o zač.atí konania vo veci vydania súhlasu na ýľub dľevín a naľiadenie ústneho
pojednávania a miestnej obhliadky

obec Miloslavov, ako príslušný oľgaĺr štatnej správy ochraĺly prírody a krajiny (ďalej len 
',správny

oľgán") podľa $ 69 písm. d) a h) zakona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon'), zaěala dňa 31.10.2019 z podnetu žiadatęl'a Rímskokatolícka cirkev,
Famosť Miloslavov, Alžbetin Dvor 119' 900 42 Miloslavov' správne konanie vo veci vydania súhlasu na
výrub drevín podľa $ 47 ods. 3 zikona o ochrane prírody a krajiny. Výrub sa dka 8 kusov druhu fuja
západnä (Thuj a occidentali s) :

- vo qýške od 0 cm - 40 cm nad zęmou sú obvody kmeňov od 46 cm po I74 cm, kmene sa ľozkonárujú
do niekol'kých ďďších s obvodom od 20 cm po 70 cm rastucich na parc. č,' 27Il44 CKN v k.ú.
Milosl avov, vo vlastníctv e žiadatęľ a'
_ odôvodnenie qýrubu - dreviny boli vysadené v tesnej blízkosti budovy kostolą sú vysadené na severnej
strane, zatienenie spôsobuje udržiavanie vlhkosti na vonkajšej omietke, čo spôsobuje tvorbu plesní, listy
drevín opadávajú na strechu' kde hnijú a spôsobujújej degradáciu.

Správny organ podľa $18 ods.3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov Ęfonto upovedomuje účastníkov konania o začáti konania vo veci vydania súhlasu na ýrub
predmetnej dreviny. Spravny oľgán na svojej intemetovej stránke podľa $ 82 ods. 7 zźkona upovedomil o

zaěatíkonaĺliaaj zdruźenia s právnou subjektivitou, ktoých predmetom činnosti je ochrana prírody. Tieto
sa mali możlosť v súlade s ustanoveniami $82 ods. 3 ztů<ona do 5 pracovných dní od zveĘnenia
ozráĺnenia písomne alebo elektronicky prihlasiť za účastníka konania' V stanovenej lehote sa nikto
neprihlasil.

Podl'a ustanovení $21 ods.l zćkona č,. 7l/1967 Zb. o správnom konaní v nleni neskorších
predpisov, sa nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. Ústne
poj ednávanie sa uskutoční :

dňaIo.12.Ż019 (utorok) o 8'30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na stavebnom úrade obce Miloslavov

Do podkladov možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úľadných hodín alebo na ústnom jednaní.
Učastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr na ústrom pojednávarrí do
zápisnice. Podľa $ 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastupiť, podpis splnomocniteľa v dohode
o plnomocenstve musí bý'osvedčený podľa osobitných predpisov.
Do podkladov možno nahliadnuť na stavebnom úrade počas stľankových dní v pondelok a v stredu od
8.00 _ 16'45 hod'' s obednou presťávkou od 12.00 - 13.00.

Vaša žiadosť zo dňa
31.10.2019
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obec fuíi.!er!:;..,
[\,lilosl-rr'ov '] ĺ] l

90042Miloslavo,.,
lČo: oo 3o4 948 DlČ: 202C6ô2 i".

Vybavuje
Ing. Pliešovská

V Miloslavove
03.l2.Ż019

Milan Baďanský
starosta obce

ozráľnenie sa doručí účastníkom konania:
Rímskokatolícka cirkev' Famosť Miloslavov, Alžbetin Dvor 119, 900 42 Miloslavov
Obec Miloslavov
Slovenský pozemkový fond' Búdkova36,815 17 Bratislava
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