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OZNÁMENIE  
               o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania 

              Obec Váhovce, zastúpená starostom JUDr. Adriánom Kubicom, oznamuje, že dňa 

02.09.2020 podala  Mgr. Diana Deáková Klastová, bytom Váhovce č.271, v zmysle § 17 ods. 

7 vyhlášky MŽP 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 lesa – 2ks 

v druhovom zložení 

2 ks slivka domáca (Prunus domestica) 

na pozemku parcely C - KN 3088/3, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Váhovce, ktorý je 

vo vlastníctve Mgr. Diany Deákovej Klastovej na základe LV č. 2003. 

 

Dôvod výrubu: Stromy rastú na verejnom priestranstve. Sú staré, choré a práchnivé. 

Odlamujú sa z nich suché konáre, ktoré padajú na chodník a ohrozujú okoloidúcich. Kmene 

sú deravé a nestabilné. 

 Dňom 14.09.2020 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci. 

                                                                                                                                                      

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

prírody,  oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci. Týmto Vás o začatí konania 

v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od 

ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou , nakoľko sú pomery na predmetnej 

parcele známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie. Do podkladov je možné 

nahliadnuť na Obecnom úrade vo Váhovciach, v stránkové dni. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s ustanoveniami 

§ 82 ods. 7 citovaného zákona je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Váhovce, 

č. 329, 925 62  Váhovce, alebo elektronicky na adresu: info@vahovce.sk v lehote 5 

pracovných  dní od zverejnenia informácie. 

  

                                                                                               JUDr. Adrián Kubica 

                                                                                                  starosta obce, v.r. 
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