
IČO: 00318302, DIČ: 2021162737, web: www.nedozery-brezany.sk, email: starosta@nedozery-brezany.sk 

 

Obec   Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná č. 367/1, 972  12 Nedožery-Brezany                                                                                
____________________________________________________ 
Číslo: 695/2019-341                                                 V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 09.04.2019   

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 09.04.2019 

Zvesená dňa:   24.04.2019                                                               Meno, podpis, pečiatka 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  správneho konania  

a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou  

_______________________________________________________________________ 

      

 

      Žiadateľ, StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 

44935668, podal dňa 11.03.2019, s doplnením dňa 01.04.2019, na obec Nedožery-Brezany 

v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon) a ust. § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na 

výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu, v zastavanom území obce - 6 ks 

stromov a 12 m2 krovitého porastu, z toho: 1 ks stromu - borovica sp. (obvod kmeňa 70 cm),  

2 ks stromov – smrek pichľavý (strieborná jedlička, obvod kmeňov  2 x 70 cm), 2 ks stromov 

– smrek sp. (obvod kmeňov 70 cm, 50 cm), 1 ks stromu – gledíčia trojtŕňová (obvod kmeňa 

90 cm), obvody kmeňov stromov boli merané vo výške 130 cm nad zemou a krovitý porast – 

borievka sp. (4 m2), ibištek sp. (3 x 1 m2), zlatovka sp. (zlatý dážď 1 m2) a trnka sp. (4 m2), 

ktoré rastú v katastrálnom území Nedožery na pozemkoch registra C KN parc. č. 93, 205/2, 

128, 228, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie.  

       Dôvod: Výstavba verejnoprospešnej líniovej stavby „Sústava na odkanalizovanie 

a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - Aglomerácia Nedožery-Brezany - 

kanalizácia“ stavebný objekt SO 01 obec Nedožery-Brezany, povolenej Obvodným úradom 

životného prostredia v Prievidzi, štátnou vodnou správou, dňa 09.11.2009 pod číslom 

OÚŽP/2009/01305, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2009, v aktuálnom znení.  

         Obec Nedožery-Brezany ako konajúci správny orgán upovedomil podľa ust. § 82 ods. 7 

zákona dňa 13.03.2019 verejnosť o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany prírody a krajiny, zverejnením informácie na internetovej stránke obce. 

V zákonom stanovej lehote bol potvrdený záujem Juraja Humaja, 972 12 Nedožery-Brezany, 

byť účastníkom v začatom správnom konaní. 

         Obec Nedožery-Brezany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

podľa ust. § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa ust. § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona, 

v znení ust. § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 18, § 21 a § 26 ods. 1 
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zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len správny poriadok) oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom 

konania ako i účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich pobyt nie 

je mu známi a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie 

spojené s miestnou ohliadkou na  

deň 07.05.2019 o 10,00 hod. 

so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch, Družstevná 367/1,  

972 12 Nedožery-Brezany, v kancelárii správneho orgánu. 

(žiadateľ zabezpečí miestnu ohliadku) 

      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr pred ústnym pojednávaním na 

Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, 

najmä v stránkový deň pre správny orgán (streda od 12,15 hod.-17,00 hod.) a pri ústnom 

pojednávaní. 

      Podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny 

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

      Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, podpis splnomocniteľa v dohode 

o plnomocnenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

      Žiadateľ do termínu pojednávania doloží v zmysle ust. § 17 ods. 9 vyhlášky č. 24/2003 Z. 

z. výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby 

v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.        

 

 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

      starosta obce Nedožery-Brezany 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

3. Juraj Humaj, Nedožery-Brezany 

4. Jozef Šinko, Budovateľská 245/19, 972 12 Nedožery-Brezany 

5. Štátna ochrana prírody SR, Správa  CHKO Ponitrie, Ul. Samova 3, 949 01 Nitra  

6. obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  

7. verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich 

pobyty nie sú mu známe 

8. obec Nedožery-Brezany - do spisu 
 

Doručenie oznámenia o začatí správneho konania verejnou vyhláškou pre účastníkov konania 

uvedených v rozdeľovníku pod č. 7 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením oznámenia 

o začatí správneho konania na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj iným 

spôsobom v mieste obvyklým. 
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