
Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie č.454/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove  

 

 

 

Obec Lehnice 

Veľký Lég č. 89 

930 37 Lehnice 

 

     
Vaša značka:               Naša značka:            Vybavuje:                            Dunajská Streda, dňa: 

                        714/2022                   Ing. Anikó Nagy                 27.06.2022 

         Č.sp.:33/2022 

 

Oznámenie 

 

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku reg. „C“ parc.č 

65/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie,  vedeného na LV č. 806 v k. ú. Sása vo 

vlastníctve Obce Lehnice.  

Obec Štvrtok na Ostrove, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej 

len „správny orgán“) v zmysle § 69 zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 82 ods. 7 zákona a podľa § 18 zákona 

č. 71/1967 Zb. v platnom znení (správny poriadok) 

 

zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, 

 

v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. 

 

Žiadateľ  Obec Lehnice  so sídlom Veľký Lég č. 89, 930 37 Lehnice dňa 22.6.2022  požiadal 

o výrub 3 ks drevín  na pozemku reg. „C“ parc.č 65/23, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvorie,  vedeného na LV č. 806 v k. ú. Sása vo vlastníctve Obce Lehnice. Ako dôvod uviedol, 

že stromy sú v zlom zdravotnom stave, dožívajú na stavenisku. Hrozí vyvrátenie stromov po 

plánovanom odstránení  betónového povrchu. 

 

Jedná sa o nasledovné dreviny:  

 

 Slovenský názov Latinský názov Obvod kmeňa v cm 

meraného vo výške 130 cm 

Parc.č. 

1 Topoľ čierny  Populus nigra 314 65/23 

2 Topoľ čierny  Populus nigra 176 65/23 

3 Topoľ čierny  Populus nigra 183 65/23 

      

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

potrebné doručiť písomne na adresu: Štvrtok na Ostrove so sídlom Mýtne nám. 454/1, 930 40 

Štvrtok na Ostrove alebo na mailovú adresu ziadosti@ocustvrtok.sk  do 5 pracovných dní  odo 

dňa zverejnenia tejto informácie, t.j. do 04.07.2022 vrátane.  

 

 

 

 

 

Mgr. Péter Őry 

 starosta obce 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke: 27.06.2022 


