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   Č. sp.: ŽP 2013/03807-4-MK   

 
        Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v
podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z
na obce a na vyššie územné celky v
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
 

konanie o

     SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
26.07.2013 (ev. č. 19 142) Mesto
druhu, rastúcich v okolí bytových domov blok F a
     Vzhľadom na skutočnosť, že žiados
náležitosti (podľa § 47 ods. 3 zákona 
predpisov a § 17 ods. 10 Vyhlášky MŽP SR 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
2013/03807-2-MK zo dňa 02.08
doplnil o tieto náležitosti: 
1) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva      

z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom dreviny rastú,
2)  katastrálne územie, parcelové 

katastrálnej mapy alebo iný doklad, umož
3) špecifikáciu dreviny, ktorá

130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia),
4) zaplatili správny poplatok 100,
č. 145/1995 Z. z. o správnych

      v lehote do 30 dní odo dňa doru
konanie na výrub drevín, upovedomilo žiadate
správneho poriadku neplynú a upozornilo
odstránené, konanie bude zastavené.
      Požadované náležitosti nebol
tak, ako je uvedené vo výrokovej č
 
Poučenie: 
      Proti tomuto rozhodnutiu možno poda
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v
Bardejov. 
      Toto rozhodnutie možno preskúma
 
 
 
 

                                                                               
                                                                                            
Doručuje sa:   
      -     SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 
Na vedomie: 

- Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele 
Vybavuje   : Milan Klimek                                                                                                
Oddelenie  : životné prostredie                            
telefón:  ( 00421 )  054 4862 163,                  fax: ( 00421 )  054 472 2476,                           e
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R o z h o d n u t i e  

Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 82 ods. 9 písm. c) zákona 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

konanie o výrube dreviny  z a s t a v u j e. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, písomným podaním požiadal d
Mesto Bardejov o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín,

okolí bytových domov blok F a blok C v Bardejovských Kúpeľoch
č ť, že žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny neobsahovala predpísané 

a § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochranne prírody a krajiny v
§ 17 ods. 10 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), Mesto Bardejov rozhodnutím 
8.2013 vyzvalo žiadateľa, aby odstránil zistené nedostatky a

súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva      
nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom dreviny rastú, 

katastrálne územie, parcelové číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
katastrálnej mapy alebo iný doklad, umožňujúci identifikáciu dreviny  v

á sa má vyrúbať (najmä druh, obvod kmeňa
130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia), 

100,- € v hotovosti do pokladnice Mesta Bardejov (pod
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 
ňa doručenia predmetného rozhodnutia. Zároveň Mesto Bardejov preruš

konanie na výrub drevín, upovedomilo žiadateľa, že pokiaľ je konanie prerušené, lehoty pod
upozornilo žiadateľa, že ak v určenej lehote nedostatky podania nebudú 

odstránené, konanie bude zastavené. 
oli doplnené v určenej lehote (30 dní), preto  Mesto Bardejov 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona 
znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doru

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných

                                                       MUDr. Boris Hanuščak 
                                                          primátor mesta 
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                                                               Bardejov                             
16.10.2013 

prvom stupni vo veciach ochrany prírody 
orgánov štátnej správy 

§ 82 ods. 9 písm. c) zákona č. 

podaním požiadal dňa   
ín, nešpecifikovaného 

Bardejovských Kúpeľoch.  
vydanie súhlasu na výrub dreviny neobsahovala predpísané 

krajiny v znení neskorších 
torou sa vykonáva zákon č. 543/2002 

znení neskorších predpisov), Mesto Bardejov rozhodnutím č. ŽP 
a, aby odstránil zistené nedostatky a žiadosť 

súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva      

zemku, na ktorom drevina rastie a kópiu 
ujúci identifikáciu dreviny  v teréne, 

a, meraný vo výške 

hotovosti do pokladnice Mesta Bardejov (podľa zákona 
neskorších predpisov, § 8 ods. 1),  

ň Mesto Bardejov prerušilo 
 je konanie prerušené, lehoty podľa 
enej lehote nedostatky podania nebudú 

Mesto Bardejov rozhodlo 

nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
ňa jeho doručenia, na Mesto 

aní riadnych opravných  prostriedkov.  
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