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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa §-u 47 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Mesto Žarnovica, ktoré je podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) orgánom
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a v zmysle § 69 písm. a) v zákona o ochrane prírody a krajiny
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom, obdržalo dňa 09.10.2019 Vašu žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín – líp,
s obvodmi kmeňa 250 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parcelné
číslo CKN 422/1, v k.ú. Voznica, vo vlastníctve Obce Voznica.
Ako dôvod výrubu uvádzate vo svojej žiadosti, že lipy rastúce v areáli cintorína, pozemok CKN
parcela č. 422/1, svojou koreňovou sústavou môžu poškodiť a narušiť statiku hrobových miest.
Predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku
škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie života ľudí, nakoľko stromy majú zlý
zdravotný stav (nebezpečenstvo lámania a padania konárov, dutiny v stromoch).
Mesto Žarnovica týmto oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín, druh drevín – líp, s obvodmi kmeňa 250 cm,
ktoré rastú na pozemku CKN parcela č. 422/1, v k.ú. Voznica a zároveň v zmysle § 21 a § 38 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
21. októbra 2019 o 09.30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Voznici č. 135, 966 81 Žarnovica.
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 a to na Mestskom úrade –
oddelení výstavby, investícií a životného prostredia, Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica,
v úradných dňoch pondelok až piatok, v úradných hodinách.
S pozdravom

Kamil Danko
primátor mesta
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Informácia o začatom správnom konaní
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, 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: Mesto Žarnovica, Nám. SNP
č. 33, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na adresu : zuzana.gregorova@zarnovica.eu
v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie a zároveň nahliadnuť
do podkladov rozhodnutia v pracovných dňoch na Mestskom úrade v Žarnovici, Oddelení
výstavby, investícií a životného prostredia, v úradných hodinách.
Dátum zverejnenia informácie: 09.10.2019
Číslo konania: 4537/2019/OVIŽP
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín - líp v zmysle § 47 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na
pozemku parc. CKN č. 422/1, v k.ú. Voznica.
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