
 

Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
Hlavná ulica 87/4 

951 04 Malý Lapáš 
Číslo spisu: 30/2021-vd                        V Malom Lapáši 02. 02. 2021 
 

OZNÁMENIE 
 
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny orech kráľovský, ktoré rastú 
v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve Ing. Mgr. Štefana Kozára a Ing. Evy Kostrejovej, 
na parcele č. 148, 149 v k. ú. Malý Lapáš.  
 
Obec Malý Lapáš, 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 Márie Moravčíkovej, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  
 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks  drevín Orech kráľovský s obvodom kmeňa 
130 a 128 cm, ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve Ing. Mgr, Štefana Kozára 
a Ing. Evy Kostrejovej, na parcele číslo 148 a 149 v  k. ú. Malý Lapáš. 
 
Žiadosť bola odôvodnená tým, že orechy sú vyschnuté a predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí a nehnuteľnosti 
v okolí. 
 

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 obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 
 

12. 02. 2021o 10:00 hodine 
 

so stretnutím pozvaných na pozemku vlastníkov. 
 
Obec Malý Lapáš v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o začatí tohto 
konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť 
účastníkom konania v začatom správnom konaní do piatich (5) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí 
správneho konania. 

 
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. 
 
 

   
 

        PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 
         starosta obce 
         

 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Mária Moravčíková, Jágerská ulica 18/23 
2. Ing. Mgr. Štefan Kozár, Veľký Lapáš 1131, 951 04  Veľký Lapáš 
3. Ing. Eva Kostrejová, Veltlínska 840/3, 949 01  Nitra 
4. Obec Malý Lapáš – k spisu 


