OBEC VLKOVÁ, VLKOVÁ 107, 059 72

Marko Lipták
Lenka Liptáková
Vlková 168
059 72 Vlková

Č.j.

488/2019

Vo Vlkovej 31.10.2019

OZNÁMENIE
O začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 28. 10. 2019 , požiadal Marko Lipták a Lenka Liptáková, tunajší úrad o vydanie súhlasu
v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o výrub dreviny – Jaseň – 1 ks, jabloň – 1 ks, čerešňa – 1 ks, na pozemku parc.
č. KN C 64/2, LV 340 druh pozemku trvalý trávnatý porast k. ú. Vlková. Uvedeným dňom bolo
začaté právne konanie v predmetnej veci.
Obec Vlková v zastúpení starostom ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej
správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 pís., a) zákona
NR SR č. 5433/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ďalej len
zákon/ v súlade s ustanovením §82 ods. 7 zákona.
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí vo veci žiadosti Mareka Liptáka a Lenky Liptákovej, tunajší
úrad vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o výrub dreviny jaseň – 1 ks, jabloň – 1 ks, čerešňa – 1 ks, na
pozemku parc. č. KN C 64/2, LV 340 druh pozemku trvalý trávnatý porast k. ú. Vlková.
Dôvodom výrubu drevín je že, stromy sú príliš vysoké. Stromy sú suché a staré. Pri vetroch
láme konáre a vetvy. Ohrozujú život obyvateľov pozemku a aj obyvateľov vedľajších domov.

Marko Lipták a Lenka Liptáková ako vlastníci pozemku požiadali obec Vlková ako príslušný
orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie o súhlas na výrub dreviny.
Obec Vlková v zastúpení starostom obce ako príslušný orgán štátnej správy v starostlivosti
o životné prostredie nariaďuje podľa §21 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov
ústne rokovanie spojené s miestnym šetrením na deň
08.11.2019 /piatok/ o 9:30 hod.
so stretnutím účastníkov: pred Obecným úradom vo Vlkovej.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri miestnom šetrení,
inak k ním nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány
štátnej správy. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Vlkovej.
Ak sa niekto z účastníkov jednania nechá zastupovať, predloží o tom zástupca písomnú
právomoc.
V súlade so zákonom sa môžu účastníci konania predmetnej veci aj ďalší účastníci konania,
ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst. 3 zákona. Účasť na konaní je potrebné
oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do siedmych dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne
na adresu Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 alebo elektronicky obecvlkova@stonline.sk

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce

Doručí sa:
1. Marko Lipták, Vlková 168, 059 72 Vlková
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