Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7)
zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite Záhradnej ulice v Piešťanoch.
27.5.2015 Publikoval: Ing. Radomila Škodná
Sp. zn. konania: 12611
Žiadateľ: Fahad H R M KH Alazmi, Záhradná 4, 92101 Piešťany

Dátum podania žiadosti : Dňa 27.5.2015 žiadateľ doplnil všetky náležitosti podania z 15.5.2015.
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks smrekov, rastúcich na
pozemku s parcel. č.7293 v k.ú. Piešťany, vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvodom výrubu je vysoký vek, nevhodné umiestnenie blízko rodinného domu .

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 3.6.2015

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní:
radomila.skodna@piestany.sk

Informácia KOŽP z 3.6.2015 : Do 3.6.2015 čakáme na prihlásenie nejakého občianskeho združenia
ku konaniu, potom zahájime konanie s termínom tvaromiestnej obhliadky.

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7)
zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite ulice Lipová v Piešťanoch.
20.4.2015 Publikoval:Ing. Marián Ondrišík
Sp. zn. konania: 10357
Žiadateľ: Martina Hargašová, Lipová 67/28, 921 01 Piešťany
Dátum podania žiadosti : 16.4.2015
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks tamarišky, rastúcej na parcele
č.3358 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu dreviny

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 27.4.2015

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
radomila.skodna@piestany.sk

Informácia KOŽP z 29.4.2015 : Do 27.4.2015 čakáme na prihlásenie nejakého občianskeho
združenia ku konaniu, potom zahájime konanie s termínom tvaromiestnej obhliadky.

Informácia KOŽP z 3.6.2015 : Dňa 11.5.2015 bolo vydané rozhodnutie na výrub 1 ks tamarišky
štvortyčinkovej (Tamarix tetrandra) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 77 cm, rastúcej na
parcele č. 3358 v k.ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany.
Tvaromiestnou obhliadkou bol zistený nasledovný stav : žiadaná tamariška rastie v ploche zelene
medzi bytovým domom č.67 na Lipovej ulici a chodníkom. Je vysoká cca 2,5m. Na báze kmeňa má
rozsiahlu hnilobnú dutinu napadnutú drevokazným hmyzom a ďalej na kmeni a v korune má viacero
menších dutín. Celá drevina je silne poškodená drevokazným hmyzom.
Žiadateľka uskutoční na svoje náklady v termíne do 30.5.2016, náhradnú výsadbu v počte 2 ks tuje
západnej (Thuja occidentalis) na parcele č.3358 v k.ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany,
o veľkosti drevín pri výsadbe min. 50cm.
Rozhodnutie dňa 27.5.2015 nadobudlo právoplatnosť.

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7)
zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite Štefánikovej ulice v Piešťanoch.
16.4.2015 Publikoval: Ing. Radomila Škodná
Sp. zn. konania: 10197
Žiadateľ: Zita Kúnová, Štefánikova 1465/2, 921 01 Piešťany
Dátum podania žiadosti : 15.4.2015
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks lipy, rastúcej na parcele
č.897/1 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany, z dôvodu poškodzovania murovaného oplotenia pozemku
žiadateľa, chodníku a ohrozovania plynovej prípojky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 23.4.2015

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
radomila.skodna@piestany.sk

Informácia KOŽP z 29.4.2015 : Do 23.4.2015 čakáme na prihlásenie nejakého občianskeho
združenia ku konaniu, potom zahájime konanie s termínom tvaromiestnej obhliadky.
Informácia KOŽP z 3.6.2015 : Dňa 11.5.2015 bolo vydané rozhodnutie ktorým sa Zite Kúnovej
zamietla žiadosť na výrub 1 ks Lipy malolistej (Tilia cordata) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad
zemou 143 cm, rastúcej na pozemku s parc. č. 897/1 v k. ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany.
Tvaromiestnou obhliadkou bol zistený nasledovný stav: žiadaná lipa malolistá rastie v telese chodníka
na Štefánikovej ulici pred domom č.2 vo vzdialenosti cca 2,5m od murovaného oplotenia, cca 7m od
bytového domu a asi 1m od trasy plynovej prípojky. Koreňový systém dreviny nadvihuje asfaltový
povrch chodníku. Lipa je vo veľmi dobrom zdravotnom stave.
Vlastník pozemku, na ktorom drevina rastie – Mesto Piešťany, zabezpečí ošetrenie koruny stromu od
suchých konárov a kmeňových výmladkov. Zároveň bude prevedená oprava povrchu chodníku.
Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 5.6.2015.

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7)
zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite Teplickej ulice v Piešťanoch.
17.4.2015 Publikoval: Ing. Radomila Škodná
Sp. zn. konania: 10313
Žiadateľ: Daniela Verbeniková, Teplická 29/114, 921 01 Piešťany
Dátum podania žiadosti : 16.4.2015
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4ks smrekov, rastúcich na parcele
č.5182/1 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany, z dôvodu nadmerného tienenia bytových priestorov.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 24.4.2015

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
radomila.skodna@piestany.sk

Informácia KOŽP z 29.4.2015 : Dňa 23.4.2015 sa prihlásilo ku konaniu občianske združenie
Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218 , 850 00 Bratislava – Petržalka, musíme preveriť či
dané OZ spĺňa zákonné podmienky pre účasť v správnom konaní a po 24.4.2015 zahájime konanie
s termínom tvaromiestnej obhliadky.
Informácia KOŽP z 3.6.2015 : občianske združenie Združenie domových samospráv, P.O. BOX
218, 850 00 Bratislava – Petržalka sme ako účastníka konania akceptovali. Žiadateľku sme vyzvali,
aby v lehote 30 dní doplnila svoju žiadosť o :
 Dendrologický posudok preukazujúci stav a spoločenskú hodnotu predmetných drevín
obstaraný odborne spôsobilou osobou
 Svelotechnický posudok preukazujúci nedostatočné presvetlenie bytov podľa príslušných STN
obstaraný odborne spôsobilou osobou
Zároveň bolo vydané rozhodnutie o prerušení konania na výrub.

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7)
zákona č. 543/2002 Z. z. v lokalite ulice Bratislavská v Piešťanoch.
22.5.2015 Publikoval: Ing. Radomila Škodná
Sp. zn. konania: 13057
Žiadateľ: OLIVA group s.r.o., Mostová 6, 811 02 Bratislava
Dátum podania žiadosti : 20.5.2015
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 44 m² tavoľníku a 17,5 m²
ľubovníku, rastúcich na parcele č.10118/18 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Immo – Log – SK Alpha s.r.o.
Bratislava, z dôvodu plánovanej výstavby čerpacej stanice pohonných látok v areáli parkoviska OC Kaufland.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 29.5.2015

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
radomila.skodna@piestany.sk

Informácia KOŽP z 3.6.2015 : Dňa 23.5.2015 sa prihlásilo ku konaniu občianske združenie
Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218 , 850 00 Bratislava – Petržalka, a po 1.6.2015
zahájime konanie s termínom tvaromiestnej obhliadky.

