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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho 
pojednávania

Váš list číslo/zo dňa 
16.11.2022

Mesto Leopoldov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a 
ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202 Z. z. O 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP a K“), v súlade § 18 
ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom 
konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OP a K na základe žiadosti spoločnosti ENVIRAL, a. s., Trnavská 
cesta, 920 41 Leopoldov, podanej správnemu orgánu dňa 16.11.2022 v zastúpení splnomocneného 
zástupcu Ing. Petra Hanusa bytom Mýtna ul. č. 12, 917 02 Trnava na základe plnomocenstva zo dňa 
1. 12.2021.

oznamuje

začatie správneho konania č. 936/2022 - PH vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 
3 zákona č. 542/2002 Z. z. o OP a K. Žiadosť sa týka 2 ks Topoľov s obvodom kmeňa 295 a 209 cm, 
meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v zastavanom území mesta, na pozemku reg. „E“ -  
Ostatná plocha, parcelné číslo 567/2 v 1c. ú. Leopoldov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom 
navrhovaného výrubu je hrozba poškodenia majetku -  oplotenia areálu, riziko pádu na zásobníky 
a ich poškodenie, riziko pádu na železničné cisterny prázdne aj naplnené a ich poškodenie, vrátane 
tovaru. Riziko pádu na motorové rušne, obsluhujúce železničnú vlečku, riziko pádu na osoby 
obsluhujúce železničnú vlečku a zabezpečujúcich posun železničných súprav.

Orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto upovedomuje o začatí konania účastníkov 
konania. Zároveň na internetovej stránke mesta Leopoldov podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane 
prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia správnou subjektivitou, ktorých 
predmetom činnosti je ochrana prírody. Tieto sa majú možnosť podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane 
prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia uvedenej informácie na internetovej stránke 
obce oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka správneho konania.



Orgán ochrany prírody podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v zmysle § 38 správneho poriadku, ktoré 
sa uskutoční:

dňa 01.12.2022 (Štvrtok) o 9:00 hod., 
na mieste výrubu.

Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá na ústnom pojednávaní zastupovať, zástupca sa preukáže 
písomným splnomocnením. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do 
spisu na Spoločnom obecnom úrade v Leopoldove, kontaktná adresa: Podzámska 39, Hlohovec počas 
úradných hodín alebo na ústnom pojednávaní. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do 
zápisnice.
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Oznámenie sa doručí:
1. ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov


