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Jurová, 18.01.2021 
 
 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania 
 
Dňa 18.1.2022 podala Coloris, s.r.o. na tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
drevín rastúcich mimo lesa –  3 ks – smrek obyčajný a 3ks agát biely obvodu od 65 do 85 cm 
meraných vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parc. č. 44/10, 44/12, 44/13 v zastavanom 
území obce v katastrálnom území Jurová, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny.  
 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel účastníkom 
tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku 
upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania. 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne na Obecnom úrade 
v Jurovej najneskôr do 7 dní odo dňa oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 
 
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou 
subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa 
môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto 
oznámenia na internetovej stránke www.jurova.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za 
účastníka konania.  
 
Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Jurovej, kde je možné 
nahliadnuť do projektovej dokumentácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Fekete 
  starosta obce 
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1. Coloris, s.r.o. Jurová 117, 93004 (navrhovateľ) 
2. Obec Jurová 
3. a/a (spis) 
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