
Obec Horné Otrokovce

Spoločný obecný úrad so sídlom  v Leopoldove

Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov

                                            kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01  Hlohovec                                           

                                                                                        ●                                                                              ●

    Kováčik Ján
    Podzámska 25
    920 01 Hlohovec

                                                                                        ●                                                                              ●

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Hlohovec 
15.10.2021 850/2021 - PH       Mgr. Homolová 10.11.2021

Vec
Oznámenie  o začatí  správneho  konania  vo  veci  súhlasu  na  výrub  drevín  a nariadenie  ústneho
pojednávania                                                                                                                                           

Obec Horné Otrokovce ako príslušný orgán štátnej  správy v prvom stupni  vo veciach  ochrany
prírody a ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202
Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), v súlade
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o
správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OPaK na základe žiadosti Kováčik Ján, Podzámska 25,
820 01 Hlohovec,  podanej správnemu orgánu dňa 15.10.2021

oznamuje

začatie správneho konania č. 850/2021 – PH vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47
ods. 3 zákona o OPaK na 2ks dreviny –  Smrek  s obvodom kmeňa 100, 250cm, meraný vo výške
130 cm nad zemou, rastúcej  v zastavanom území obce – Zastavaná plocha a nádvorie, na pozemku
reg. „C“ parcelné číslo 412/15 v k. ú. Horné Otrokovce. Dreviny sú navrhnuté na výrub z dôvodu
ohrozenia   rodinného  domu  pri  zlých  poveternostných  podmienkach.  Stromy  sa  nachádzajú  v
bezprostrednej blízkosti domu.

Súčasne obec Horné Otrokovce  v zmysle § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou v zmysle § 38 správneho 
poriadku, ktoré sa uskutoční:

dňa 18.11.2021 (Štvrtok) o 13:00 hod.,
na mieste výrubu. 
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Združenia s právnou subjektivitou, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona o
OPaK, môžu svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní potvrdiť tunajšiemu
orgánu ochrany prírody v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu.

Po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude na námietky a pripomienky prihliadať.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade. V prípade, že žiadateľ o výrub drevín
sa dá zastúpiť, predloží na ústne pojednávanie Dohodu o plnomocenstve.

                                                                                                   Mgr. Eva Kukučková
                                                                                       starostka obce Horné Otrokovce

Oznámenie sa doručí:
1. Kováčik Ján, Podzámska 25, 820 01 Hlohovec
2. Elektronicky na mail obce Horné Otrokovce
3. Štátna ochrana prírody SR, CHKO Malé Karpaty, Ing. Hana Strašiftáková, Štúrova 115, 900

01 Modra
4. k spisu 
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