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Naša značka: 2020/84-13       Vo Veľkom Poli 08.04.2021 

 

 

Vec 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti a zmeny vydaného 

rozhodnutia na výrub drevín pod č. 2016/194-012 v súvislosti so stavbou – „Vedenie 

2x400kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“, k.ú. Veľké Pole. 

 

Obeci Veľké Pole, ktorá je podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie príslušným orgánom štátnej správy a v súlade s § 64 ods. 1 

písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej 

len „zákon o ochrane prírody“) príslušným orgánom štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany drevín, bola dňa 28.01.2020 doručená žiadosť od žiadateľa: MVM, s.r.o., Veľká 

Okružná 18, 010 01  Žilina, IČO: 36 409 383 v zastúpení spoločnosti Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 vo veci 

predĺženia platnosti vydaného rozhodnutia pod č. 2016/194-012 zo dňa 23.12.2016  

týkajúceho sa súhlasu na výrub drevín v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby – 

„Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“. 

Na základe uskutočneného správneho konania v danej veci vydal prvostupňový orgán 

rozhodnutie o zastavení konania pod č. 2020/84-03 zo dňa 06.04.2020. 

Voči vydanému rozhodnutiu bolo zo strany žiadateľa včas podané odvolanie, o ktorom 

obec nerozhodla a tým v zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku predložila spisový materiál 

daného správneho konania pod č. 2020/84 na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, ako druhostupňovému správneho orgánu za účelom rozhodnutia 

v odvolacom konaní.  

Príslušný odvolací orgán následne na základe výsledku vykonaného odvolacieho 

konania pod č. OU-ZC-OSZP-2021/000096-012 zo dňa 08.02.2021 podľa § 59 ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. správneho poriadku rozhodnutie vydané obcou pod č. 2020/84-03 zo dňa 

06.04.2020 zrušil a vrátil na nové konanie.  

Po vrátení celého spisového materiálu a na základe obsahu rozhodnutia vydaného 

druhostupňovým správnym orgánom bol žiadateľ vyzvaný k odstráneniu nedostatkov podania 

do 15 dní od doručenia výzvy v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku, čím zároveň 

rozhodnutím pod č. 2020/84-10 zo dňa 16.03.2021 prvostupňový orgán prerušil správne 

konanie v zmysle § 85 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na § 29 ods. 5 

správneho poriadku do času ich odstránenia, pričom lehoty v danom čase neplynuli. Žiadateľ 

doplnil v stanovenom čase požadované podklady dňa 25.03.2021. 

 Vychádzajúc zo skutočností vyplývajúcich z obsahu vydaného súhlasu na výrub drevín 

pod č. 2016/194-012, ako aj rozhodnutia z odvolacieho konania a z dôvodu, aby boli chránené 



záujmy prírody a krajiny, prvostupňový orgán zahrnul z vlastného podnetu do prebiehajúceho 

konania aj jeho zmenu podľa § 89  ods. 1 písm. a) bod 2, týkajúcu sa podmienky č.1. 

Obec Veľké Pole, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny,  v zmysle 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny zákon“) týmto upovedomuje o začatí správneho konania 

účastníkov konania.  

Nakoľko sa jedná o predĺženie platnosti rozhodnutia a o jeho zmenu na základe 

podnetu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny už vydaného rozhodnutia v zmysle § 

47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, tunajší úrad ako príslušný orgán v zmysle § 21 správneho 

poriadku upúšťa od ústneho pojednávania a zároveň dáva týmto upovedomením podľa § 33 

ods. 2 správneho poriadku možnosť oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia.  

 Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Veľké Pole, 966 81  Veľké Pole 

č. 1 a to v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Uplatnenie námietok a pripomienok 

v  poriadku je možné písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia 

upovedomenia. 

Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany 
prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania. 
 
 

 

 

        ..................................... 
    František Demeter 

     starosta obce 

 

 

 

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 správneho 
poriadku, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli Obecného úrad Veľké Pole a zároveň aj na jej 
webovom sídle po dobu 15 dní. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia, pričom záväzné doručenie s právnymi 
účinkami sa vykonáva iba v nadväznosti na verejnú vyhlášku.  
 

 

Vyvesené dňa: 08.04.2021    Pečiatka, podpis: 

          

Zvesené dňa: 23.04.2021    Pečiatka, podpis:  

 

 

Doručuje sa na vedomie: 

1. MVM, s.r.o., Žilina 

2. R.Cerulík, Nitra 


