
Obec Teplička nad Váhom 

Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01  Teplička nad Váhom 

Tel. č. : 041/59 82 128 

                         

 

Č.j.: 263/2022/1353             V Tepličke nad Váhom, dňa 15.03.2022 

Vybavuje: Bc.  Mintálová 

 

VEC: 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47  ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny  

 

Žiadateľ Obec Nededza, so sídlom Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, v zastúpení starostom 

obce  PhDr. Vajda Peter podal  dňa 04.03.2022 v zmysle  § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny na tunajší úrad žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:  

• lipa veľkolistá (lat. Tilia platyphyllos), breza previsnutá (lat. Betula pendula), lipa 

malolistá (lat. Tilia cordata), agát biely (lat. Robinia pseudoacacia), vŕba (lat. Salix), 

javorovec jaseňolistý (lat. Negundo aceroides) 

  rastúcich na pozemkoch parc. č. KN-C 271/1, 2/1, 470/2, 478 a KN-E 98/43 k. ú. 

Nededza. Vlastníkom je žiadateľ. Odôvodnenie žiadosti: dreviny sú v nevyhovujúcom stave na 

základe pasportizácie drevín . 

Obec Teplička nad Váhom ako príslušný orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej 

správy na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanovením § 18 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie konania.  

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov týmto Obec Teplička nad Váhom ako príslušný orgán ochrany 

prírody oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v ktorom 

môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín 

je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 

013 01 Teplička nad Váhom alebo elektronicky na adresu: sekretariat@teplickanadvahom.sk, 

v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce (www.teplickanadahom.sk ) 

 

 

 

       Ing. Viliam Mrázik 

starosta obce 

 

Doručí sa: 

1. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 p. Gbeľany 

- spis 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce: 

 

mailto:sekretariat@teplickanadvahom.sk
http://www.teplickanadahom.sk/

