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VEC  

Mesto Snina, zastúpené primátorkou  Ing. Danielou Galandovou, Strojárska 2060/95,  

069 01 Snina, IČO 323560, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

 upovedomenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie  

 

 

 Obec Stakčín, ako príslušný orgán ochrany prírody pri rozhodovaní o výrube drevín 

v prípade podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny 

príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny a v zmysle 

určenia Okresného úradu Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.: OU-SV-

OSZP-2016/000185-002-JH zo dňa 29.01.2016, prevzala dňa 13.02.2020 od žiadateľa: Mesto 

Snina, zastúpené primátorkou Ing. Danielou Galandovou, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO 

323560, žiadosť zo dňa 11.02.2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 

zákona na území mesta Snina. 

 Jedná sa o výrub cca 6 600 m
2
 náletových krovín druhu vŕba biela, jelša lepkavá, breza 

previsnutá v cestnom rigole pozdĺž obidvoch strán miestnej účelovej komunikácie dĺžky cca 

1100 m (2 x 3 m x 1100 m) v smere do obce Zemplínske Hámre, parc. č. CKN 6349 – zastavaná 

plocha a nádvorie – pozemok, na ktorom je  postavená inžinierska stavba – cesta, miest. 

a účelová komunikácia, ..., umiestnený mimo zastavaného územia obce vo vlastníctve žiadateľa 

a CKN 5617/5 – trvale trávny porast, pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce, 

právny vzťah k par. C nie je evidovaný na liste vlastníctva. 

 Mesto Snina z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky na miestnej obslužnej 

komunikácii tvoriacej spojnicu medzi mestom Snina a obcou Zemplínske Hámre plánuje 

realizovať pravidelnú údržbu cestných rigolov, a to vyrezaním náletových krovín vyrastajúcich 

v cestných rigoloch pozdĺž uvedenej komunikácie z jej obidvoch strán. Jedná sa o dĺžku cca 

1100 m komunikácie od úseku nad vodojemom po k.ú. Zemplínske Hámre, kde po obidvoch 

stranách cesty v cestných rigoloch v šírke cca 3 m opakovane vyrastajú náletové kroviny, ktoré 

po 2-3 rokoch zasahujú do prejazdného profilu cesty a taktiež znižujú funkčnosť rigolov na 

odvádzanie povrchových vôd z komunikácie.  

 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a doplnení (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán Vás upovedomuje 

o začatí konania dňom prevzatia žiadosti vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany prírody 

a krajiny na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona.  
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Zároveň obec Stakčín upovedomuje združenia s právnou subjektivitou predbežne 

prihlásené podľa § 82 ods. 6 zákona o začatí predmetného správneho konania, v ktorom môžu 

byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom, ktoré bolo zverejnené aj na 

internetovej stránke orgánu ochrany prírody www.stakcin.eu. 

 

Obec Stakčín v zmysle § 21 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční  

 

dňa 20. februára 2020  o  9,00  hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Snine, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP, 2. 

poschodie č. dverí 22, kde môžu účastníci konania svoje pripomienky a námety uplatniť pri 

tomto ústnom pojednávaní. 

 

 Ak sa dá niektorý účastník konania zastupovať, predloží o tom dohodu o plnomocenstve, 

v ktorej podpis musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.  

   

 Lehota pre združenia s právnou subjektivitou na potvrdenie záujmu byť účastníkom 

v konaní je 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. Adresa, na ktorú môže byť doručené 

potvrdenie záujmu o účasť v konaní:  

1. elektronicky: oustakcin@stonline.sk  

2. písomne: Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Bober 

 starosta obce 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323560, Ing. Daniela Galandová, 

primátorka 

http://www.stakcin.eu/

