OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE
OBECNÝ ÚRAD OKOLIČNÁ NA OSTROVE 68
IČO: 00306 622
TEL 035/779 39 31

Sp.49/2021/

e-mail:okolicna@gmail.com

V Okoličnej na Ostrove, dňa 10.03.2021

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania
Žiadateľ: Jozef Szikonya, Szilvia Szikonyová, Veronika Kántorová, bytom Okoličná na Ostrove,
946 13 (ďalej len „žiadatelia), podali dňa 09.03.2021 na Obec Okoličná na Ostrove žiadosť o vydanie
súhlasu v súlade s ust. § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na výrub 1 ks drevín – druhu: 1 ks Jedľa obyčajná . Drevina sa nachádza a pozemku parcely
registra C KN parc. č. 276/1 v k.ú. Okoličná na Ostrove. Vlastníkom pozemku parcely registra C KN
parc. č. 276/1 v k.ú. Okoličná na Ostrove na základe LV č. 73 sú žiadatelia.
Ako dôvod na výrub drevín žiadatelia uvádzajú, že strom je príliš veľký, rastie tesne pri rodinnej
dome, pri vetre bijú konáre stromov do okien. Strom svojim rastom ohrozuje aj susedné nehnuteľnosti.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie v predmetnej veci. Obec Okoličná na Ostrove ako
príslušný orgán ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany drevín podľa § 2 zákona 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, podľa § 69 zák. č. 543/2002 Zb.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým známym
účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na výrub stromu a zároveň nariaďuje
podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 17.03.2021 (streda) o 08.00 hod. so stretnutím pozvaných na
Obecnom úrade v Okoličnej na Ostrove.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na
Obecnom úrade v Okoličnej na Ostrove a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov zverejňuje Obec Okoličná na Ostrove (ďalej len „obec“) túto informáciu o začatí správneho
konania na svojej internetovej stránke: http://www.obecokolicnanaostrove.sk
Zároveň obec určuje lehotu 7 dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo
elektronického (okolicna@gmai.com) potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom
konaní.
Ing. Iveta Feketeová
starostka obce
Oznámenie sa doručí:
1. Jozef Szikonya, Okoličná na Ostrove 186
2. Szilvia Szikonyová, Okoličnáí na Ostrove 186
3. Veronika Kántorová, Okoličná na Ostrove 186
4. Lesy SR, š.p. OZ Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice
5. spis
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