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Váš list / zo dňa   Naše číslo   Vybavuje   Veľké Leváre 
   175/1/2023   Mgr. Tomáš Richveis  30.01.2023 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín spojené s ústnym 

pojednávaním 

 
 Obec Veľké Leváre, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
prírody podľa § 2 písm. f) zákona č, 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky a v zmysle § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  
 

oznamuje 
 
začatie správneho konania vo veci o vydanie súhlasu na výrub dreviny –  Vŕba kučeravá, v počte 1 ks, 
podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadosti Bohuša Hájeka, bytom Pinelova 779, 90873 Veľké Leváre. 
Dôvod žiadosti k výrubu je zhoršený zdravotný stav dreviny, napadnutie škodcom a potenciál sa 
vyvrátiť a spôsobiť ohrozenie života, zdravia a značnú škodu na majetku.  
Obec Veľké Leváre súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 
10.02.2023 o 10.00 hod. so stretnutím na pozemku parc. č. C 995/1, k.ú. Veľké Leváre, pred domom 
č. 779.  
 
Do podkladov k žiadosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkých Levároch, Štefánikova 747, 
90873 Veľké Leváre v čase úradných hodín ako i na miestnom šetrení. Lehota na doručenie písomného 
alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV.  
ods. 3 zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je do 06.02.2023. Adresa 
pre písomný styk: Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre. E-mailová adresa, 
na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: tomas.richveis@levare.sk. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

 
 
 

       
     

  Ing. Richard Nimsch 

       starosta obce 
Doručí sa:  

1. Bohuš Hájek, Pinelova 779, 90873 Veľké Leváre 
2. Spis  
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