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Obec Horné Vestenice tel.číslo: 046/549 73 70 
Obecný úrad mail: obec@hornevestenice.sk 

Horné Vestenice 257 bankové spojenie: VÚB Prievidza 
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 IČO: 00 318 116 
 
 

 

Obec Horné Vestenice 
Obecný úrad Horné Vestenice 257, 972 22 pošta Nitrica 
 
Č.j. OcUHV/36 /2023                                                       V Horných Vesteniciach 20.03.2023 

   

OZNÁMENIE    O  ZAČATÍ   SPRÁVNEHO   KONANIA    

A    

UPUSTENIE  OD  ÚSTNEHO  ROKOVANIA 

 

 

          Obec Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany podala dňa 17.03.2023 na Obec 

Horné Vestenice žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov: 

 

k.ú. Nitrianske Sučany – areál základnej školy, KN-C p.č. 454/1 Zastavaná plocha a nádvorie: 

 1 ks borovica (obvod kmeňa  153 cm) 

 

rastúci mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 

Obec Horné Vestenice zastúpená starostom Ing. Pavlom Foltánom v súlade 

s ustanovením § 18  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov 

oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od 

ústneho pojednávania.  

Do podkladov je možné nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu v Horných 

Vesteniciach. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na 

obci Horné Vestenice najneskôr do 27.03.2023, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.  

 

 

 

                                                                                                             Ing. Pavol Foltán 

                                                                                                             starosta obce 

 
Oznámenie sa doručí: 1.  Obec Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany 

                                    2.  do spisu 

 
 
 


