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MESTO FIĽAKOVO 
  Mestský úrad 

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

Radničná 25 
986 01 FIĽAKOVO  

________________________________________________________ 
 
Spis č.  D1/2015/00232-2                                                               vo Fiľakove, dňa 09.02.2015 
Vybavuje: Ing. Medeová 
 
    

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 3 ks drevín druh lipa (Tilia) 
s obvodmi kmeňov 65, 95 a 105 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na 
pozemku parc. č. KN-C 2396 v k.ú. Fiľakovo v lokalite na ul. Parková vo vlastníctve Mesta 
Fiľakovo na základe žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 27.01.2015 od žiadateľky 
 
Meno: Anna GORDOŠOVÁ 
Bytom: Parková 5, 986 01 FIĽAKOVO  
 
z dôvodu, že korene stromov zapríčiňujú deformáciu, alebo narušenie kanalizačnej prípojky 
bytového domu. Úlety zo stromov znehodnocujú zrekonštruovanú fasádu bytového domu.   
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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 obhliadkou 

 
dňa 24.02.2015 o 09.00 hod. 

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo, 
kancelária č. 9 na prízemí.  

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.  

Mesto Fiľakovo v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny zverejnilo dňa 09.02.2015 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 určilo 
lehotu termínu do 23.02.2054 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.  

Zároveň Vás vyzývame na zaplatenie správneho poplatku podľa položky č. 160 
bod 2 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona  NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch“), nakoľko Vaša žiadosť  podlieha zaplateniu správneho poplatku vo 
výške 10 € pre fyzickú osobu. 

Z uvedených dôvodov Vás vyzývame, aby ste správny poplatok v sume  10 €  v súlade 
s § 7 a § 8 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch zaplatili do termínu konania 
formou hotovosti do pokladne obce, na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 
FIĽAKOVO. 
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Ak sa na Vás vzťahuje vecné oslobodenie od poplatkov podľa § 4 zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch, preukážte to príslušným dokladom v lehote určenej na 
zaplatenie správneho poplatku (zriaďovacou listinou, výpisom z príslušného registra). 

Zároveň Vás upozorňujeme na právne následky nezaplatenia správneho poplatku 
v stanovenej lehote. Podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch ak nebude 
správny poplatok zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci zastaví. Proti 
rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

 

 

 

 

 

              Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 
                        primátor mesta 
 

 

 

 

 

 Doručí sa: 

1. Anna GORDOŠOVÁ, Parková 5, 986 01 FIĽAKOVO 


