
   
 
Telefón/ Fax           Bankové spojenie                                                       IČO                         DIČ                    Web stránka 
047/4381001           OTP Banka Slovensko,a.s.                                        00316075              2021115052       www.filakovo.sk 
                                pobočka Fiľakovo 

 
 

MESTO FIĽAKOVO 
  Mestský úrad 

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja 
Referát životného prostredia a investícií 

Radničná 25 
986 01 FIĽAKOVO  

________________________________________________________ 
 
Spis č.  D1/2014/00842-2                                                               vo Fiľakove, dna 13.05.2014 
Vybavuje: Ing. Vanko 
 
    

U P O V E D O M E N I E  

o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

Mesto Fiľakovo, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa   
§ 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom 
znení (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) 

 
u p o v e d o m u j e  

 
všetkých známych účastníkov konania o začatí konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 ods. 3 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a to pre 16 ks drevín rastúcich mimo lesa 
druh topoľ kanadský (Populus x canadiensis) s obvodmi kmeňov 265cm, 229cm, 273cm, 
306cm, 272cm, 272cm, 314cm, 122cm, 392cm, 362cm, 395cm, 359cm, 95cm, 90cm, 105cm 
a 435cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. KN-C 
3695/1, 3689/2, 3688/2, 3695/18 a 3882/2 v k.ú. Fiľakovo v zadnej časti firmy DOMETIC 
Slovakia s.r.o., na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa, ako aj na inom pozemku vo 
vlastníctve Slovenskej republiky na základe žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 
06.06.2014 od žiadateľa  
 
Spoločnosť: Dometic Slovakia, s.r.o.,  
Sídlom:  Tehelná 8, 986 01 FIĽAKOVO   
IČO:  31 617 298 
 
z dôvodu, že spomenuté stromy poveternostnými podmienkami boli poškodené, a ohrozujú 
životy a majetok na parkovisku pádom suchých konárov.   
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Zároveň orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 21 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 
n a r i a ď u j e 

 
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 

 
dňa 26.05.2014 o 09,00 hod. 

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo, 
kancelária č. 106 na poschodí.  
 

Účastníci  konania sú podľa § 82 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody 
akúkoľvek zmenu týkajúcu  sa predmetu konania. 

 
Ak sa dá účastník konania zastúpiť, tak v zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť 
osvedčený podľa osobitných predpisov.  

 Na základe predložených dokladov a fotodokumentácie Vás vyzývame na doloženie 
potrebného súhlasu od spoluvlastníkov pozemku parc. č. KN-C 3882/2 v k.ú. Fiľakovo podľa 
listu vlastníctva č. 4075. Niektoré z uvedených stromov sa nachádzajú na brehovej čiare alebo 
v koryte potoka Belina. Uvedený pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia 
horného Ipľa so sídlom Fiľakovská cesta 45, 984 80  Lučenec. Z uvedeného dôvodu je nutné 
predložiť stanovisko vlastníka (správcu) vodného toku k výrubu uvedených stromov 
najneskôr ku dňu nariadeného ústneho pojednávania.   

 Súčasne Vás ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
upozorňujeme, že ak žiadosť v určenej lehote a v rozsahu uvedenom v tejto výzve nedoplníte 
v súlade s § 30 ods. (1) písm. d) správneho poriadku konanie vo veci udelenia súhlasu na 
výrub drevín zastaví. 

 
Mesto Fiľakovo v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny zverejnila dňa 15.05.2014 na internetovej stránke mesta 
oznámenie o začatí predmetného správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy 
ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona a zároveň určil 
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lehotu do termínu 25.05.2014 na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia 
záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.  

 

Podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade vo 
Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo, kancelária č. 9 na prízemí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           JUDr. Jaromír KALI ČIAK 
                        primátor mesta 
 

 

 

 Doručí sa: 

1) Dometic Slovakia, s.r.o., Tehelná 8, 986 01 FIĽAKOVO  
2) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská 

 Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80  Lučenec  
3) Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota 
4) Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA  
5) Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 

 960 02 ZVOLEN 
6) Ministerstvo dopravy, výstavby a RR, Sekcia žel. dopravy a dráh, odbor dráhový 

 a stavebný úrad, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 BRATISLAVA 
 
 
   
 
 


