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Vec  

Udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu na parcele č. 48 v k.ú. Závadka –

oznámenie o začatí konania, zvolanie miestneho šetrenia 

 
     Žiadosťou doručenou  dňa 13.12.2022 požiadal p. Ján Kolibaš, Tichá 36, 071 01  Michalovce 

v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o OPaK) Obecný úrad Závadka ako príslušný orgán o udelenie 

súhlasu na výrub 1 ks stromu druh lipa, rastúceho na parcele č. 48 v k.ú. Závadka. Dôvodom 

žiadosti na výrub stromu je  ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov obce. Strom rastie 

v blízkosti plota ako aj rodinného domu žiadateľa, konáre sú preschnuté. Tento stav ohrozuje 

hlavne zdravie a majetok majiteľa nehnuteľnosti a susedov ako aj ostatných obyvateľov obce, 

nakoľko strom sa nachádza v tesnej blízkosti obecného chodníka. 

 

     Na základe žiadosti Obec Závadka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo 

veciach ochrany prírody podľa § 5 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a h) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje v súlade  s ustanoveniami § 18, 

ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným 

dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 

     Súčasne Obecný úrad Závadka zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, 

ktoré sa uskutoční na adrese: Obecný úrad, Závadka č. 36, 072 33 

dňa 10.1.2023  o 11:00 hodine  
 

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky 

a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr 

podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade 

Závadka. 

     Upozorňujeme, že v prípade, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 

v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

                                                                                     

                                                                                                          Jana Dziaková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 


