
Mesto Bytča 

Mestský úrad – Oddelenie výstavby a životného prostredia 
Námestie SR 1/1, 014 01  Bytča 

Tel. 041/507 39 14, Fax. 041/507 39 12 
Č. j.                      /2020-VaŽP-Bk                           V Bytči, 24.2.2020 

                                                                                                                                   Vybavuje: Ing. Beníček 

OZNÁMENIE 
 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 18 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch              

parc. KN-C  1174/2, KN-C  3020/7, KN-E 763 a KN-C 764/1, 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 

21.02.2020, 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 i a  

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín  druhu Smrek obyčajný 
rastúce na pozemku parc. KN-E 763, KN-C 764/1, k.ú Veľká Bytča; 1 ks Smrekovec opadavý 
rastúci na pozemku parc. KN-C  1174/2; 4 ks drevín druhu Javor horský, 2 ks Javor mliečny a 10 
ks Javorovec jaseňolistý rastúce na pozemku parc. KN-C č. 3020/7, k.ú Veľká Bytča. 

Žiadosť bola odôvodnená: 

Smrekovec opadavý (Hurbanova): korene poškodzujú múrik a nadvihujú chodník, ohrozuje 
svojim vzrastom a nakláňaním pri vetre blízku budovu školy a deti. Rastie v areáli MŠ 
Hurbanova 

Javor horský a javory mliečne (Okružná): drevo je napadnuté živočíšnym škodcom, dreviny 
majú poškodený kmeň aj konáre. Javor horský na ulici Lúčna zasahuje do vzdušného vedenia, 
koruna je výrazne preschnutá, padajúce konáre ohrozujú občanov. 
Javorovec jaseňolistý (1. mája a Okružná): sú invázne dreviny. 
Smreky obyčajné (Thurzova) ohrozujú svojou výškou blízky bytový dom, nebezpečne sa 
nakláňajú pri vetre. 
 

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 

 

06.03.2020 (piatok) 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 


