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V Kyselici 16.3.2016

ROZHODNUTIE
Obec Kyselica ako príslušný orgán 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 písm. d) a h) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Zuzany Miklóšovej a Viktórie
Miklóšovej so sídlom Kyselica 56, (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 16.03.2016 podľa § 47 ods. 3,
§ 48 ods. 1 a § 82 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva
súhlas
žiadateľom na výrub 1 ks stromu Topoľ s obvodom kmeňa 200 cm meraným vo výške 130
cm nad zemou, ktoré rastie na parcele označené ako:
parc. „E“ č. 46/3, trvalé trávne porasty zlúčená do parcely KNC 46/8 LV č. 528.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 10,00 Eur.

Odôvodnenie:
Listom zo dňa 16.3.2016 požiadali Zuzana Mikóšová a Viktória Miklóšová o výrub 1 ks
stromu Topoľ, ktorá rastie na parcele označené ako: reg. „E“ č. 46/3 trvalé trávne porasty,
zlúčená do parcely KNC č. 46/8 v k.ú. Kyselica vedené na liste vlastníctva č. 528 v ich
vlastníctve z dôvodu, že strom je silno naklonený je nebezpečné životu a ohrozuje majetok
občanov.
Informácia o začatí správneho konania bola zverejnená dňa 18.3.2015 na internetovej
stránke obce www.kyselica.ocu.sk.
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území
obce, rozhodla Obec Kyselica tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný
úrad Kyselica č. 60.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Erika Orosz Ágošton
podpis starostu a odtlačok úradnej pečiatky

Rozhodnutie sa doručuje:
Zuzana Mikóšová a Viktória Miklóšová, Kyselica č. 56
Na vedomie
OÚŽP Dunajská Streda, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Ádorská 5400,
929 01 Dunajská Streda

