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Č. j.                      /2020-VaŽP-Bk                            V Bytči, 10.2.2020 
                                                                                                                                   Vybavuje: Ing. Beníček 

 
OZNÁMENIE 

 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 15 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch              
parc. KN-E  č. 111, k. ú Hrabové, KN-E  č. 137, k. ú Hrabové; KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká 
Bytča; KN-C č. 3020/7, k.ú Veľká Bytča. 

  
Mesto Bytča, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších 
predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Technických 
služieb mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča (IČO: 00185655) zo dňa 
06.02.2020, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
o z na mu j e  z ač a t i e  k onan ia  

 
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín  druhu 1 ks lipa malolistá 
(obvod 261 cm) rastúca na pozemku parc. KN-E  č. 111, k. ú Hrabové; 1 ks jedľa biela (obvod 
133 cm) rastúca na pozemku parc. KN-E  č. 137, k. ú Hrabové; 6 ks sumach pálkový 
(dvojkmeň 40/20 cm; trojkmeň 44/57/57 cm; dvojkmeň 50/64 cm; 42 cm; 63 cm; 80 cm) 
rastúcich na pozemku parc. KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká Bytča; 4 ks slivka (71, 69, 90, 71 cm) 
rastúcich na pozemku parc. KN-E č. 3520/2, k.ú Veľká Bytča; 1 ks javorovec jaseňolistý 
(obvod 165 cm) a 2 ks javor horský (obvod 117 a 132 cm) rastúce na pozemku parc. KN-C č. 
3020/7, k.ú Veľká Bytča. Žiadosť bola odôvodnená: 
Lipa malolistá: V minulosti občania viackrát žiadali o jej výrub, na základe čoho Mesto Bytča 
zabezpečilo jej orez.  V súčasnosti má dutinu a zlom konára s rozštiepením - staršiu ranu, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich ľudí.  
Jedľa biela rastie v blízkosti elektrického vzdušného vedenia, zatieňuje blízku budovu a svojim 
zhoršeným stavom ohrozuje bezpečnosť občanov. 
Sumach pálkový je invázna drevina, expanduje výmladkami do okolia. 
Slivky sú napadnuté hubami, z veľkej časti preschnuté, majú praskliny a dutiny na kmeňoch. 
Javorovec jaseňolistý je invázna drevina, je napadnutý hubami, vyrastené plodnice. 
Javory horské majú odumretú kôru na báze kmeňa, praskliny, ich stav a stabilita sa zhoršuje. 
 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      
 

n a r i a ď u j e  
 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 
 

25.2.2020 (utorok) o 10:00, 
 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 
014 01  Bytča, miestnosť č. 2, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Bytča 

(prízemie budovy). 
 



  
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť 
jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 
Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 

v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 
   

 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Miroslav Minárčik 
                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
Doručí sa:  
Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01  Bytča 
spis 


