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VEC  

Mesto Snina, 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 06.10.2021 od žiadateľa: Mesto 

Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO 323560, žiadosť zo dňa 06.10.2021 o vydanie 

súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona na území mesta Snina. 

 Jedná sa o výrub 2 ks smrek obyčajný s OK 166, 127 cm rastúce na parc. č. CKN 2297/41, 

k.ú. Snina a 2 ks borovica čierna s OK 108, 91 cm rastúce na parc. č. CKN 2297/40, ostatná 

plocha užívaná mestom Snina ako verejná zeleň – uličná a sídlisková zeleň v zastavanom území 

obce. Dôvodom na výrub drevín je rast mohutných smrekov obyčajných v stromoradí verejnej 

zelene na rušnej ulici vedľa cesty II. triedy a chodníka oproti bytovému domu č.s. 1415/3. Sú 

veľmi vysoké cca 30 m s vysoko vyvetvenými korunami, na ktorých sa už prejavuje defolácia, 

korene drevín spôsobilo poškodenie chodníka. Borovice lesné rastú vo dvore za byt. domom č.s. 

1415/3 v zeleni cca 3 m od byt. domu. Prvá borovica je nebezpečne naklonená nad chodník. Jej 

naklonenie je cca 50°-60°, čím sa stáva nestabilnou a pri poveternostnej záťaží hrozí jej 

vyvrátenie. Druhá borovica je vysoká po 4. NP a má vysoko vyvetvenú vysychajúcu korunu s 

defoláciou cca 50 %, na kmeni sú rany a poškodenia. Pre svoj zlý zdravotný stav a výšku je jej 

zlomenie.   

 

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.  

 

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

s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční  

 

dňa 13. októbra 2021  o  9,30  hod. 

 

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

poschodie č. dverí 16, 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.  

 

 

UPOZORNENIE: Prizvané (predvolané) osoby sú pri ústnom pojednávaní a miestnej 

ohliadke povinné dodržiavať aktuálne platné opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok a hromadných podujatí a k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedené 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa menia v závislosti od pandemickej situácie, a 

preto je potrebné sledovať ich aktuálne znenie. 

 

 

 

  

 

 

 

Miroslav Bober 

 starosta obce 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO 323560 

 

 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 

NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na 

webovom sídle prevádzkovateľa www.snina.sk/otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/. 

 

 


