OBEC
TRNAVÁ
HORA
Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
23.7.2018

Naše číslo
473/2018

Vybavuje
Ing. Kollárová

Trnavá Hora
dňa 31.7.2018

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na
ústne pojednávanie

Žiadateľ Jozef Prvák, bytom Budovateľská 36, 927 01 Šaľa podal dňa 23.7.2018 žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku v katastrálnom území Trnavá
Hora parcela CKN č. 564.
Súčasťou žiadosti je výpis z LV č. 1321, snímka z katastrálnej mapy so zakreslením drevín, na výrub
ktorých je podaná žiadosť, úhrada správneho poplatku vo výške 10,- € .
Predmetom výrubu sú 2 ks stromov - 1 ks smrek a 1 ks borovica. Stromy rastú v blízkosti budovy
rodinného domu súp.č. 379. Dôvodom výrubu je narušenie statiky rodinného domu koreňmi
stromov, zarastanie konárov stromov do elektrického NN vedenia, zasahovanie konárov na steny
rodinného domu.
Obec Trnavá Hora ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje
všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub
drevín a zároveň
nariaďuje
podľa § 21 správneho poriadku k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
24. augusta 2018 o 10,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Trnavej Hore.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Trnavej Hore
v pracovné dni v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. a na ústnom pojednávaní.
Program:
1. prezentácia zúčastnených
2. Oboznámenie s predmetom pojednávania
3. Priebeh pojednávania ( miestna obhliadka, prerokovanie podmienok vydania súhlasu na výrub
dreviny, zaujatie písomných stanovísk)
4. Záver pojednávania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny môže byť 5 dní od zverejnenia
informácie písomne alebo elektronicky potvrdený záujem byť účastníkom v začatom správnom
konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá
v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc.

Mgr. Pavel Kravec
starosta obce

Rozdeľovník:
1. Jozef Prvák, Budovateľská 36, 927 01 Šaľa
2. Marcela Prváková, Budovateľská 36, 927 01 Šaľa
3. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26,
969 01 Banská Štiavnica
4. Združenie Slatinka, P.O.BOX 67, Sládkovičova 2, 960 01 Zvolen
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