
Obec Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 Nesluša

Spis. č. : 285/2019 (ŽP)                                                                     V Nesluši dňa 5.3.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENIE 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Dňa 4.3.2019 podal  pán  Miroslav  Matúš,  bytom Nesluša 1053,  023 41 Nesluša žiadosť 
o výrub drevín stromov, v počte 1 ks orech kráľovslý (Juglans regia) na parcele KNC 1196/3, 1 ks 
hruška obyčajná (Pyrus communis) na parcele KNC 1197/5 v katastri obce Nesluša. Parcela KNC 
1196/3 je vedená na liste vlastníctva č. 11274 ako záhrada, ako vlastníci sú: Matúš Miroslav, bytom 
Nesluša č. 1053, 023 41 Nesluša, v podiele 1/1. Parcela KNC 1197/5 je vedená na liste vlastníctva 
č. 11274 ako zastavaná plocha a nádvorie, ako vlastníci sú: Matúš Miroslav, bytom Nesluša č. 1053, 
023 41 Nesluša, v podiele 1/1.

 Parcela KNC 1196/3 sa nachádza v zastavanom území obce (intraviláne) a je vedená ako 
záhrada. Parcela KNC 1197/5 sa nachádza v zastavanom území obce (intraviláne) a je vedená ako 
zastavaná plocha a nádvorie.

Na základe vyššie  uvedenej  žiadosti  obec  Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 

oznamuje  začatie  správneho  konania2 o vydanie  súhlasu  na  výrub  drevín3 známym účastníkom 
konania, a tým osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté. 

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od  
zverejnenia  na  úradnej  tabuli  obce  a webe  obce  písomne  alebo  elektronicky  na  dole  uvedenú  
adresu. 

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 5.3.2019

Ing. Zuzana Jancová
starostka

1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
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