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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Naša značka          Dátum 
2020/84-19          19.07.2021 

 

 

Vec: 

Upovedomenie o podaní odvolania od: Roman Cerulík, Štefánikova tr. Č. 59, 949 01 

Nitra, proti rozhodnutiu č. 2020/84 - 16 zo dňa 15.06.2021. 

 

 Obec Veľké Pole, ako príslušný orgán podľa § 27 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a štátnej správy  v prvom stupni vo veciach 

ochrany prírody podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 pís. a) zákona NR SR 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení § 1 ods. 2 zákona č.525/2003 Z.z. 

o  štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

upovedomuje 

 
účastníkov konania o podaní odvolania Romanom Cerulíkom, Štefánikova tr. Č. 59, 949 01 

Nitra, proti rozhodnutiu obce Veľké Pole č.2020/84 - 16 zo dňa 15.06.2021. 

 Orgán ochrany prírody  vo veci predĺženia platnosti vydaného rozhodnutia č. 2016/194 

– 012 zo dňa 23.12.2016 platného do 31.03.2020 týkajúceho sa súhlasu na výrub drevín 

v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby: ,,Vedenie 2 x 400kW Horná Ždaňa – 

lokalita Oslany“ vydal v rozhodnutie č. 2020/84 -16 o predĺžení  platnosti a zmeny vydaného 

rozhodnutia na výrub drevín č. 2016/194-012 zo dňa 23.12.2016.  

 Odvolanie voči rozhodnutiu o predĺžení platnosti a zmeny vydaného rozhodnutia na 

výrub drevín č. 2020/84-16 zo dňa 15.06.2021 bolo tunajšiemu úradu doručené v zákonom 

stanovej lehote, t.j dňa 12.07.2021 – 1. časť odvolania a 16.07.2021 – II. Časť odvolania. 

Obec Veľké Pole, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, zároveň vyzýva 

účastníkov konania, aby sa vyjadrili k obsahu podaného odvolania písomne alebo ústne do 

zápisnice najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 

Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve 

musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

Príloha : 

1) Odvolanie proti rozhodnutiu č.2020/84 – 17 (1.časť) 

2) Odvolanie proti rozhodnutiu č. 2020/84 – 18 (II. Časť) 

 

 

        ........................................ 

                František Demeter 

         starosta obce 



 

Rozdeľovník: 

- Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 

- MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01  Žilina 

- Roman Cerulík, Štefánikova tr. č. 59, 949 01  Nitra 

- ObecVeľké Pole do spisu 

 

Neznámym účastníkom formou verejnej vyhlášky. 

 

 Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 ods. 2 

správneho poriadku, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 Účastníkom konania sa doručuje upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Veľké Pole – www.velkepole.sk 

 

             Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia, pri čom záväzné doručenie 

s právnymi účinkami sa vykonáva iba v nadväznosti na verejnú vyhlášku 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  19.07.2021    podpis, pečiatka:.............................. 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa:                                       podpis, pečiatka:.................................. 


