Upovedomenie

o začatí

správneho

konania

na vydanie

súhlasu

na

výrub

drevín

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom
znení (ďalej len "zákona")

týmto Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 08.01.2015 začalo

správne konanie vo veci:
vydania súhlasu na výrub

1 ks dreviny ORECH KRÁĽOVSKÝ

podl'a § 47 ods. 3

zákona Č. 543/2002 Z. z.
Drevina rastie na ul. Mlynská, parc. Č. 1031, k.
osoby.

Ú.

Sládkovičovo vo vlastníctve súkromnej

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. do 17.02.2015
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade
v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v
konaní: sona. domotorova@sladkovicovo.sk

Upovedomenie

o

začatí

správneho

konania

na

vydanie

súhlasu

na

výrub

drevín

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom
znení (ďalej len "zákona")

týmto Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 19.01.2015 začalo

správne konanie vo veci:
vydania súhlasu na výrub

1 ks dreviny VŔBA BIELA podl'a § 47 ods. 3 zákona č.

543/2002 Z. z.
Drevina rastie na ul. Richterova, parc. č. 2349, k. ú. Sládkovičovo vo vlastníctve súkromnej
osoby.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 54312002 Z. z. do 17.02.2015
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade
v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v
konaní: sona.domotorova@sladkovicovo.sk

Upovedomenie

o začatí

správneho

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
znení (ďalej len "zákona")

Č.

konania

na

vydanie

súhlasu

na

výrub

drevín

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom

týmto Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 19.01.2015 začalo

správne konanie vo veci:
vydania súhlasu na výrub

1 ks dreviny AGÁT BIELY podl'a § 47 ods. 3 zákona č.

543/2002 Z. z.
Drevina rastie na ul. Fučíkova, parc. Č. 1666, k.
osoby.

Ú.

Sládkovičovo vo vlastníctve súkromnej

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. do 17.02.2015
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade
v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v
konaní: sona.domotorova@sladkovicovo.sk

Upovedomenie

o začatí

správneho

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
znení (ďalej len "zákona")

Č.

konania

na vydanie

súhlasu

na

výrub

drevín

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom

týmto Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 20.01.2015 začalo

správne konanie vo veci:
vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín ČEREŠŇA VIŠŇOV Á podl'a § 47 ods. 3 zákona
Č.

543/2002 Z. z.

Dreviny rastú na ul. Záhradnícka, parc.

Č.

1979, k.

Ú.

Sládkovičovo.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. do 17.02.2015
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade
v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v
konaní: sona.domotorova@sladkovicovo.sk

Upovedomenie

o

začatí

správneho

konania

na

vydanie

súhlasu

na

výrub

drevín

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom
znení (ďalej len "zákona")

týmto Mesto Sládkovičovo oznamuje, že dňa 21.01.2015 začalo

správne konanie vo veci:
vydania súhlasu na výrub

1 ks dreviny ORECH KRÁĽOVSKÝ

podl'a § 47 ods. 3

zákona č. 543/2002 Z. z.
Drevina rastie na ul. Galantská, parc. č. 152/2, k. ú. Sládkovičovo.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. do 17.02.2015
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade
v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v
konaní: sona.domotorova@sladkovicovo.sk

