
MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  - VÁROSI HIVATAL 

   Odbor technický a investičný – Műszaki és beruházási főosztály       

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

Naše číslo: 44338/13543/2021/DS/512-BT                               v Dunajskej Strede, 11.11.2021 

 

 

Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu 

obhliadku 

 
         Mesto Dunajská Streda, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

(ďalej len „správny orgán“)  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 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),  

 

oznamuje 

 

začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a v súlade so zákonom  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní §18, §21 ods. 1 a podľa §38  zvoláva ústne pojednávanie 

spojené s miestnou obhliadkou na deň: 

 

22.11.2021 o 08,00 hod.  

 

so stretnutím na parc. č. 318 a 342/2 v k. ú. Gabčíkovo, obec Gabčíkovo 

 

Stručný opis predmetu konania:  

Žiadateľ:     Mesto Gabčíkovo, 930 05  Gabčíkovo 

 

Druh, počet kusov drevín, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, druh pozemku na 

ktorom drevina rastie: 

 

P.č. Druh dreviny Počet Obvod kmeňa 

vo výške 130 cm 

nad zemou 

Údaje o pozemku, na ktorom 

drevina rastie (Parcelné číslo, 

katastrálne územie, druh 

pozemku) 

1 Platan 1 238  Parc. č. 318, zastavaná plocha 

a nádvorie, kat.úz. Gabčíkovo 

2 Platan 1 149 Parc. č. 318, zastavaná plocha 

a nádvorie, kat.úz. Gabčíkovo 

3 Platan 1 319 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 

4 Platan 1 384 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 

5 Platan 1 161 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 

6 Platan 1 178 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 

7 Platan 1 189 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 

8 Platan 1 211 Parc. č. 342/2, ostatná plocha,                         

kat.úz. Gabčíkovo 
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Dôvody výrubu drevín: Dreviny sú prerastené, vysoké, nebezpečné už aj pri menších 

vetroch odlamujúcimi sa konármi, možné riziko poškodenia majetku obyvateľov mesta a aj 

zdravia, sú úplne zarastené medzi elektrické vedenia, poškodzujú chodník svojou koreňovou 

sústavou. 

   

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie 

potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona 

o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. 

 

Termín zverejnenia tohto oznámenia: 

dňa 11.11.2021 

 

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická 

osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne na 

adresu:  Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo na  

e-mailovú adresu: primator@dunstreda.eu. 

  

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na tunajšom mestskom úrade. Máte právo 

pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich 

doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona 

o ochrane prírody a krajiny, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v 

dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

          v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

mailto:primator@dunstreda.eu

