
OBEC BELÁ
Belá č. 32. 943 53  

                   

                          Telefón: 036/2851-320                               Email: tamas.babsky@sturovo.sk 

 

č. : 24/2023/1                                                                                                                              Štúrovo,  17.01. 2023
Vybavuje/tel:  Mgr. Tamás Bábsky/036/2851320

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A

 NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Obec Belá, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f) 

zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 

a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov (správny poriadok) na základe  žiadosti 

Mesta Štúrovo, Námestie slobody č. 1, 943 01 Štúrovo o vydanie súhlasu na výrub drevín – na pozemku  par. č 

1155,  k.ú. Štúrovo, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom 

konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou 

obhliadkou

dňa 25. januára 2023  o 8:30 hod.
 so stretnutím 

na Mestskom úrade v Štúrove, 

v kancelárii oddelenia komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy,
Pri colnici č.2, 943 01 Štúrovo.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Štúrove, 

na oddelení komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy v pondelok až piatok a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.  V súlade so zákonom sa 

môžu zúčastniť konania v predmetnej  veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle      

§ 82 odst. 3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote  do piatich pracovných dní od  

zverejnenia tohto oznámenia písomne  na adresu Obec Belá, Belá č. 32. 943 53 a elektronicky na adresu  

tamas.babsky@sturovo.sk. Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc 

s overeným podpisom.

                                                                                  Klaudia Pintérová
                                                                                  starostka obce 

Oznámenie sa doručí : 

- Mesto Štúrovo, Námestie slobody č.1., 943 01 Štúrovo

- Pre spis.
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