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Vec
O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Žiadateľ: Obec Okoličná na Ostrove, sídlom Ul. Hlavná č. 68, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 00306622 (ďalej
len „žiadateľ“), podal dňa 26.09.2022 na Obec Zlatná 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 orecha kráľovského
(dvojkmeň) s obvodmi kmeňov 85 cm a 90 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou. Drevina sa nachádza na
pozemku parcely registra C KN parc. č. 895/3 v k.ú. Okoličná na Ostrove. Vlastníkom pozemku parcely registra C
KN parc. č. 895/3 v k.ú. Okoličná na Ostrove na základe LV č. 905 je žiadateľ.
Ako dôvod na výrub dreviny žiadateľ uvádza, že strom rastie tesnej blízkosti oplotenia, lístie zožltli, riedke, spodné
konáre sú suché, krehké, celý strom je naklonený na cestu. Padajúce konáre môžu poškodiť autá parkujúce pod
stromom, kmeň stromu vychádza von na zemskú povrch spod betónového plotu, ktorý je už poškodený.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie v predmetnej veci. Obec Zlatná 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 11.10.2022 (utorok) 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 Zlatnej
na Ostrove a pri ústnom jednaní.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol
vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej
ohliadke, ako aj počas celého konania.
Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve
musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje
Obec Zlatná na Ostrove (ďalej len „obec“) túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke:
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www.obeczlatna.sk a Obec Okoličná na Ostrove na svojej internetovej stránke www.okolicnanaostrove.sk a na
CUET.
Zároveň obec určuje lehotu 7 dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo elektronického
(obeczlatna@obeczlatna.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

Ing. Eva Varjúová
starostka obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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