OBEC

STOŽOK

so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva
Č.j.: S2019/00240 – ozn.
V Stožku, dňa 15.08.2019

OZNÁMENIE
o správnom konaní vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania.

Obci Stožok bola dňa 15.08.2019 doručená žiadosť Jozefa Petrinca, bytom Stožok 369, 962
12 Detva o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo les podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na
pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Stožok, na pozemkoch parcely KN- C č.
3163, 3218 a 3467. Vedené na liste vlastníctva č. 2259 – ostatná plocha a č. 2646 - ostatná plocha.
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov je v rozsahu 16 ks – jaseň štíhly, 5
ks – jelša, 1 ks – čerešňa vtáčia, 1 ks – javor horský, 1 ks - hruška planá, 15 ks smrek obyčajný
a 1 ks – buk lesný. Dôvodom výrubu je vyčistenie uvedených parciel od náletových drevín,
odstránenie chorých, poškodených a vyschnutých stromov, ktoré tvoria nebezpečenstvo ohrozenia
zdravia a života ľudí a zvierat pri zlých poveternostných podmienok a zároveň odstránenie nebezpečne
naklonených stromov kde hrozí samovyvalenie . Uvedeným dňom bolo začaté konanie vo veci
výrubu.
Obec Stožok, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a
krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a) a d) zákona, zastúpená v správnom konaní
starostkou Obce Bc. Darinou Petrincovou podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

oznamuje
podľa § 18 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona všetkým účastníkom konania začatie správneho konania a

nariaďuje
podľa §21 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prejednaniu
tejto žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

05. 09. 2019 (t.j. štvrtok) o 9:00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Stožku.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona orgán ochrany prírody súčasne zverejnil na svojej internetovej stránke
informáciu o začatí tohto správneho konania. Súčasťou informácie bol údaj o lehote, ktorú určil na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom v začatom správnom konaní
(najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie t.j. do 20.08.2019).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Stožku v pondelok, v stredu a vo
štvrtok od 7,30 hod do 15,30 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 12,00 hod. Účastníci konania môžu
svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskôr
podané pripomienky a námietky sa neprihliada.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overeným podpisom zastupovaného.

Bc. Darina P e t r i n c o v á
starostka obce

Doručí sa:
1.
2.
3.

Jozef Petrinec, Stožok 369, 962 12 Detva
Jozef Kminiak, Oremburská 2320/9, 974 04 Banská Bystrica
Obec Stožok - starostka obce

