
OBEC Sap 
Obecný úrad, Sap 48, 930 06 Sap 

Tel.:                   031 5549206         
Číslo spisu:       OcUS-160-001/2021                                                                
V  Sape, dňa:   04.11.2021 
Vybavuje:         Mária Miklós Hölgye 
       

Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu 

obhliadku 

Obec Sap, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obec  a  na  vyššie  územné celky v znení 

neskorších predpisov a podľa § 69 ods. (1) písm. d) , h) v súlade s ods. (3) zákona  

č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane prírody a krajiny“), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín, a v súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 

ods.1-3 a §21 ods.1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 

16.11.2021 o  14: 30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Sape. 

Stručný opis predmetu konania: 

Žiadateľ: Ing. Daniel Miklós 

Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie: 

E-KN parcela č.315/1, orná pôda v kat. ú. Sap 

Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 

Topoľ biely 2 ks – obvod  kmeňa od 200 cm do  250 cm 

Topoľ čierny 7 ks - obvod  kmeňa od 75 cm do  430 cm 

 

Dôvod výrubu: 

Predmetné dreviny spôsobujú časté výpadky elektrickej energie. Pri veternom počasí ohrozujú 

susedné stavby a iné majetky, cyklistov a peších pohybujúcich sa na susedných pozemkoch. 

Podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na 

doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto  

správnom konaní  v zmysle  § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných 

dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.  

 

Termín zverejnenia : 08.11.2021 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť 

písomne: na adresu Obecný úrad Sap, č. 48, 930 06 Sap alebo na emailovú adresu: 

obecsap@obecsap.eu  

 

                        

 

 

 

 

   
       Ing. František Miklós v.r.  
                                    starosta obce 

mailto:obecsap@obecsap.eu

