OBEC

ŠTIAVNIK, 013 55

Č. j. 252/1/2017
03.03.2017

V Štiavniku

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks lipy malolistej, rastúcej
parc. č. KNC 2020 v k. ú. . Štiavnik .

na pozemku

Obec Štiavnik, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti: p. Štefana
Motošického , 013 55 Štiavnik 693 zo dňa 03. 3. 2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
o zna muje začatie ko nani a
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub dreviny druhu: 1 ks lipa malolistá,
ktorá rastie na parc. č. CKN 2020 v katast. území Štiavnik. Žiadosť bola odôvodnená tým, že
padajúce úlomky konárov ,hlavne pri silnom vetre, predstavujú nebezpečenstvo zlomenia sa a tým
ohrozujú občanov žijúcich v rodinných domoch, ktoré sa v jej blízkosti nachádzajú, taktiež
nebezpečenstvo pre občanov, ktorí sa každodenne pohybujú po vedľajšej komunikácii.
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
10. 3. 2017 o 13.00 hodine,
so stretnutím na obecnom úrade.
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom
úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa , podávať návrhy a pripomienky, navrhovať
dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Podľa § 82 ods. 5
zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí
byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ing. Štefan Vároš

starosta obce
Doručí sa:
1.Obec Štiavnik – spis
2.Štefan Motošický, 013 55 Štiavnik 693
3. Helena Vanková, Vysoká 362/31, 921 01 Piešťany

Správne konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: Obecný úrad Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350 alebo elektronicky na
adresu: ocu@stiavnik.sk v lehote určenej o informácii o začatí každého správneho konania od
zverejnenia informácie.
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Predmet konania

Dotknuté
katastrál.
územie
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