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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Šalgočka o vydanie súhlasu na výrub stromov a
krov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dňa 16. 05. 2022 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť žiadateľa
Obec Šalgočka vo veci vydania súhlasu na výrub 19 ks drevín breza, pagaštan, lipa, orech a 70 m2 krovín - ruža
šípová, rastúcich na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka, mimo zastavaného územia obce,
vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková cesta
36, 817 15 Bratislava, ktorého súhlasné stanovisko bolo priložené k žiadosti. . Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu
na výrub stromov a krov je výstavba nového stavebného obvodu Pri kríži.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy § 68 ods. 1 písm.
c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“),
podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e,
že dňom 16. 05. 2022 začalo správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov a 70 m2
krov na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka a súčasne v súlade s ustanovením § 21 ods. 1
správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie
vo vyššie uvedenej veci, spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

29. 06. 2022 o 9,30 hod.

so zrazom pozvaných účastníkov na mieste výrubu.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na nebude
prihliadať. V prípade, že sa nemôžete pojednávania zúčastniť a necháte sa zastupovať, je potrebné predložiť plnú
moc na zastupovanie. Účasť prizvaných účastníkov správneho konania je nutná.
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Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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