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Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: Dátum: 
  Mgr. Ivana Špačková 15.11.2018 

 

 
Obec Dubová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

oznamuje, 

že na základe žiadosti žiadateľa Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra bolo začaté 

správne konanie, vo veci udelenia súhlasu  

na výrub 8 ks stromov 

nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ par. č. 4792 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu 

drevín žiadateľ uviedol, „Ide o náletové dreviny, nachádzajúce sa medzi oplotením 

rezortu hotela pod lipou a chodníkom pre chodcov a autobusovou zastávkou Slovak lines. 

Dreviny sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú užívateľov verejného priestranstva ako 

aj návštevníkov hotela.“ 

 

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

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona 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 päť 

pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.dubova.sk. 

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

ou@dubova.sk 

  

 

 Ľudovít Ružička 

 starosta 

mailto:ou@dubova.sk
mailto:uctovnik@dubova.sk
mailto:starosta@dubova.sk
http://www.dubova.sk/
http://www.modra.sk/
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Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: Dátum: 
  PhDr. Ivana Špačková 06.02.2019 

 

 
Obec Dubová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

 

oznamuje, 

 

že na základe žiadosti žiadateľa Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra bolo začaté 

správne konanie, vo veci udelenia súhlasu 

 

na výrub 44,4 m2 krovia 

nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ par. č. 1306/3 v k. ú. Modra. Ako dôvod 

výrubu drevín žiadateľ uviedol, „Ide o pozostatok živých plotov. Dreviny sú prestarnuté. 

Výrub drevín je nevyhnutný z dôvodu  rekonštrukcie priľahlej miestnej komunikácie 

a chodníkov. Predmetom rekonštrukcie je rozšírenie vozovky a dobudovanie parkovacích 

miest a to tak aby bola zaistená bezpečnosť žiakov priľahlej základnej školy pri 

každodennom dochádzaní do školy.“ 

“ 

 

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

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona 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 od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.dubova.sk. 

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

ou@dubova.sk 

  

 

 Ľudovít Ružička 

 starosta 

mailto:ou@dubova.sk
mailto:uctovnik@dubova.sk
mailto:starosta@dubova.sk
http://www.dubova.sk/
http://www.modra.sk/
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Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: Dátum: 
  PhDr. Ivana Špačková 06.02.2019 

 

 
Obec Dubová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

 

oznamuje, 

 

že na základe žiadosti žiadateľa Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra bolo začaté 

správne konanie, vo veci udelenia súhlasu 

 

na výrub 13 ks stromov a 26 m2 krovia 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ par. č. 170/1, 217v k. ú. Modra. Ako dôvod 

výrubu drevín žiadateľ uviedol, „Stromy, kry a liany rastú v miestach plánovanej 

rekonštrukcie havarijného stavu krytého profilu potoka, v trase budovania prípojok 

dažďovej kanalizácie a v miestach dotknutých kompletnou rekonštrukciou komunikácií 

a povrchov v celej šírke Moyzesovej ulice. Odstránenie drevín je nevyhnutné pre 

realizáciu rekonštrukčných prác.“ 

 

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

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona 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 od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.dubova.sk. 

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

ou@dubova.sk 

  

 

 Ľudovít Ružička 

 starosta 

mailto:ou@dubova.sk
mailto:uctovnik@dubova.sk
mailto:starosta@dubova.sk
http://www.dubova.sk/
http://www.modra.sk/
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Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: Dátum: 
  PhDr. Ivana Špačková 06.02.2019 

 

 
Obec Dubová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

 

oznamuje, 

 

že na základe žiadosti žiadateľa Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra bolo začaté 

správne konanie, vo veci udelenia súhlasu 

 

na výrub 124 ks stromov 8 m2 krovia 

nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ par. č. 800 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu 

drevín žiadateľ uviedol, „Predmetom žiadosti sú náletové dreviny, nachádzajúce sa  v dolnej 
časti cintorína určenej pre osadenie urnových schránok. Dreviny  rastú v zápoji mnohé sú 
v zlom zdravotnom stave. Stromy rastú v tesnej blízkosti múru  a poškodzujú ho svojim 
koreňovým systémom. Záujmom mesta je ponechať na predmetnej ploche len  perspektívne 
dreviny, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a nepoškodzujú koreňmi múr cintorína. 
Následne budú v zmysle Štúdie umiestnenia urnových miest do voľnej plochy vysadené nové 
stromy.“ 
 

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

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona 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 od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.dubova.sk. 

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

ou@dubova.sk 

  

 

 Ľudovít Ružička 

 starosta 
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