
M E S T O   B Y T Č A 
   Mestský úrad v Bytči, odd. výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 38 Bytča 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č:  /2019 – VaŽP         

V Bytči, dňa: 4.10.2019 

Vybavuje: Ing. Beníček    

 

OZNÁMENIE 

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002    

Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

  

Dňa 27.10.2019, podal   Jozef Hujo, Štiavnik 166, 013 55 Štiavnik, na Mesto Bytča, ako príslušný orgán 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle § 69 písm. d) zákona 

č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť 

o vydanie súhlasu na výrub drevín, 2 ks jabloň (Malus sp.) a cca 1.500 m2 krovitých porastov, 

druhového zloženia prevažne, ruža šípková, (Rosa canina), hloh, (Crataegus laevigata)  vŕba, 

(Salix, sp), lieska, (Corylus, sp.), drieň, (Comus mas), rastúcich na pozemku parcela č. KN-C 2181/5, 

2181/4, 2181/3, 2181/1, 2181/8, 2181/9, 2181/10, 2181/6 a 2181/7 v  k. ú. Veľká Bytča, druh 

pozemku: záhrada, a nachádza mimo zastavaného územia obce. 

Mesto Bytča v zastúpení primátorom mesta,  ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy 

vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 písm. a) zákona NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade 

s ustanovením § 82 ods.7 zákona, 

upovedomuje 

týmto  účastníkov konania  o začatí  konania vo veci žiadosti Jozefa Huju, Štiavnik 166, 013 55 Štiavnik 

o vydanie súhlasu na výrub dreviny 2 ks jabloň (Malus sp.) a cca 1.500 m2 krovitých porastov, 

druhového zloženia prevažne, ruža šípková, (Rosa canina), hloh, (Crataegus laevigata)  vŕba, 

(Salix, sp), lieska, (Corylus, sp.), drieň, (Comus mas), rastúcich na pozemku parcelné č. KN- C, 

2181/5, 2181/4, 2181/3, 2181/1, 2181/8, 2181/9, 2181/10, 2181/6 a 2181/7 v  k. ú. Veľká Bytča, 

druh pozemku: záhrada, a nachádza mimo zastavaného územia obce. 

Ako dôvod na výrub drevín je v žiadosti uvedené: Žiadateľ má zámer vyčistiť pozemok od náletových 

drevín a v budúcnosti začať s výstavbou rodinného domu.. 

  



  

a nariaďuje 

na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa 

uskutoční 

dňa 11.10.2019 (piatok) o 13:00 hod., 

so zrazom účastníkov konania na ulici Družstevnej v Bytči na uvedenom pozemku. 

  

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.  V súlade so 

zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej  veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto 

postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu 

úradu v lehote  do piatich pracovných dní od  zverejnenia tohto oznámenia písomne  na adresu 

Mesto Bytča, Mestský úrad, v Bytči, Námestie SR č. 1/(1, 014 01 Bytča, oddelenie VaŽP, miestnosť č. 2 

(prízemie),  alebo elektronicky (aukcie@bytca.sk). 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

 

 
 
 


