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SOÚ 17,O/2023/Pol./Cá    Vybavuje: Ing. Jana Cablková   Myjava, 21. 2. 2023 

              
Vec:  Výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania 
 
  
 Obec Polianka, v zastúpení starostu obce ako orgán štátnej správy v prvom 
stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky a § 69 písm. a), d) a i) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

u p o v e d o m u j e 
o začatí správneho konania 

17. 2. 2023 vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa. Žiadateľom o výrub drevín 
rastúcich mimo lesa je: Šimon Ďuriš, Dolný Lopašov 107, 922 04 (ďalej len 
„žiadateľ“). Predmetom konania je výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku  par. č. 
„C“ 11191 a 11188 v  k. ú. Polianka, ktorého vlastníkom je : 
Šimon Ďuriš, Dolný Lopašov 107, 922 04 
 

Dôvody výrubu sú (podľa žiadateľa): 

Stavba domu 
 
Obec Polianka, v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojej internetovej stránke 

informáciu o začatí tohto konania.  Správny orgán určuje lehotu na doručenie 
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania na 
adresu Obec Polianka, Polianka 91 , 907 01, na adresu Spoločnej obecnej úradovne 
so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava alebo elektronickú adresu 
podatelna@myjava.sk v začatom správnom konaní do 5-tich pracovných dní odo 
dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania. 

 
Obec Polianka podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

 
n a r i a ď u j e 

ústne pojednávanie a miestne šetrenie, 
 
ktoré sa uskutoční dňa 7. 3. 2023 (streda) o 930 hod. so zrazom Obecný úrad 
Polianka.  

 
Žiadateľ na konaní predloží situačný nákres stavby na podklade 

katastrálnej mapy, v ktorom bude geodeticky zakreslená pozícia dreviny 
z dôvodu identifikácie pozemku, na ktorom drevina rastie. 
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Upozornenie: 
 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom 
úrade Myjava, Odbore výstavy a regionálneho rozvoja, oddelenie výstavby 
a životného prostredia, č. d. 218. Účastníci konania môžu svoje pripomienky 
a námietky uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a právnické osoby sú 
povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie 
a rozhodnutie. Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť 
orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania. 
 Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu 
o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie 
do zápisnice na tunajšom správnom orgáne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                Ing. Jana Cablková 
        vedúca oddelenia 

       výst. a ŽP 

 
 
 
Doručí sa: 

1. Ďuriš Šimon,  dolný Lopašov 107, 922 04 
 

Na vedomie: 
1. Obec Polianka, Polianka 91, 907 01 
2. Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave 
 

 

 

 

 
 
 


