
O B E C   BRESTOVEC 

Hlavná 86, 946 17  Brestovec 

IČO: 00306380, DIČ: 2021014721 
Tel. 035/7780083, fax: 035/7738121, e-mail: obec@brestovec.eu, webové sídlo: www.brestovec.eu 

Č.j. OCU BR-S2022/00080 - 2    

             V Brestovci, dňa 06.04.2022

    

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania  
 

           Žiadateľ: Condor Invest, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder , IČO: 46824715 (ďalej len 

„žiadateľ“)  podal dňa 04.04.2022 na Obec Brestovec žiadosť o vydanie súhlasu v súlade s ust. §47 ods. 

3 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub  6 ks drevín- 

druhu: 

 

 

- Topoľ (Populus )  s obvodom kmeňa  130 cm počet 2 ks  meraným vo výške 130 cm nad zemou 

rastúca na pozemku (druh pozemku: ostatná plocha) parcely registra C-KN, č. parc. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec. Vlastníkom pozemku parcely  registra C-KN parc. č. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec na základe LV č. 730 je žiadateľ v podiele: 1/1 

 

 

- Topoľ (Populus )  s obvodom kmeňa  100 cm počet 1 ks  meraným vo výške 130 cm nad zemou 

rastúca na pozemku (druh pozemku: ostatná plocha) parcely registra C-KN, č. parc. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec. Vlastníkom pozemku parcely  registra C-KN parc. č. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec na základe LV č. 730 je žiadateľ v podiele: 1/1 

 

 

 

- Topoľ (Populus )  s obvodom kmeňa  140 cm počet 1 ks  meraným vo výške 130 cm nad zemou 

rastúca na pozemku (druh pozemku: ostatná plocha) parcely registra C-KN, č. parc. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec. Vlastníkom pozemku parcely  registra C-KN parc. č. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec na základe LV č. 730 je žiadateľ v podiele: 1/1 

 

 

 

- Topoľ (Populus )  s obvodom kmeňa  200 cm počet 1 ks  meraným vo výške 130 cm nad zemou 

rastúca na pozemku (druh pozemku: ostatná plocha) parcely registra C-KN, č. parc. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec. Vlastníkom pozemku parcely  registra C-KN parc. č. 401/5 

v katastrálnom území Brestovec na základe LV č. 730 je žiadateľ v podiele: 1/1 

 

 

 

- Topoľ (Populus )  s obvodom kmeňa  95 cm počet 1 ks  meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúca 

na pozemku (druh pozemku: ostatná plocha) parcely registra C-KN, č. parc. 401/5 v katastrálnom území 

Brestovec. Vlastníkom pozemku parcely  registra C-KN parc. č. 401/5 v katastrálnom území Brestovec 

na základe LV č. 730 je žiadateľ v podiele: 1/1 
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 Ako dôvod na výrub drevín žiadateľ uvádza, že  stromy ohrozujú zdravia ľudí - stromy 

produkujú peľ, ktorý má alergizujúce účinky pre človeka 

sú vo veľmi  zlom stave, ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, sú vyschnuté postihnuté hnilobou. 

 

Dňom 06.04.2022 bolo začaté správne konanie v predmetnej veci. Obec Brestovec ako príslušný orgán 

ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany drevín podľa §2 zákona 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Zb. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v zmysle §18 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým známym 

účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a zároveň nariaďuje 

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  25.04.2022 o 09:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom 

úrade v Brestovci, Hlavná 86, 946 17 Brestovec.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na 

Obecnom úrade v Brestovci a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.  

  V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov zverejňuje Obec Brestovec túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej 

stránke: http://www.brestovec.eu  

 

 

 Zároveň obec určuje lehotu 7 dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo 

elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní. 

  

 

 

 

 

           Peter Tóth 

                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
Dátum zverejnenia oznámenia:  

od 06.04.2022  do 20.04.2022 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Brestovec dňa 06.04.2022 

Zvesené z úradnej tabuli obce Brestovec dňa 21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznámenie sa doručí: 

1. Condor Invest, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder 

2. Lesy SR, š.p. OZ Levice, Koháryho 2, 934 01  Levice 

3. spis 

http://www.brestovec.eu/

