Obec Spišské Bystré
________________________________________________________________________
Č. j. SB/2018/0573/002

V Spišskom Bystrom dňa 10.12.2018

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci výrubu drevín
Obec Spišské Bystré ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín (ďalej len “správny orgán“) podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle § 2
písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Bc.
Lukáša Greňu, Spišské Bystré, SNP 682/220 a manželky. Mgr. Gabriely Greňovej, Severná
341/20, Vikartovce doručenej na tunajší správny orgán dňa 28.11.2018, podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks dreviny rastúcej na
pozemku KN-C č . 4979/28, 4979/29 a 4979/30, – orná pôda, k.ú. Spišské Bystré a to:
3 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 70, 59 a 54 cm

Žiadosť bola odôvodnená tým, že sa plánuje výstavba rodinného domu a vstup na pozemok
je znemožnený stromoradím.
Správny orgán za účelom zistenia skutkového stavu veci podľa § 21 a § 38 správneho
poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
13.12.2018 o 10.45 h.
so stretnutím pozvaných na ulici Jána Lačeka, pred domom č. 615
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba možnosť pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 82 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny účastníci konania sú v priebehu
konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa
predmetu konania.
Podľa § 82 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa dá účastník konania zastúpiť,
podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných
predpisov.

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Doručí sa:
1. Bc. Greňa Lukáš, SNP 682/220, 059 18 Spišské Bystré
2. Mgr. Gabriela Greňová, Severná 341/20, 059 19 Vikartovce

