OBEC VOZOKANY
Obecný úrad č. 100, 956 05
Č. k. : 161/021-001

Vo Vozokanoch, dňa 01.10.2021

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín :
-

Smrek : 1 ks
Borovica : 1 ks
rastúce na pozemku - parcelné číslo : 156 /KN-C/, v k. ú. obce Vozokany

Obec Vozokany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny
orgán“) v zmysle podľa § 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 a
podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti žiadateľa :
Mgr. Dušana Beláňová, trvale bytom : Vozokany 121, 956 05
zo dňa 01.10.2021, 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 drevín nasledovného druhu :
- Smrek : 1 ks
- Borovica : 1 ks
ktoré rastú v zastavanom území obce Vozokany, na pozemku KN-C parc. č. 156, k. ú. Vozokany.
Žiadosť bola odôvodnená tým, že uvedený výrub je nevyhnutný pre výstavbu rodinného domu
na parcele, kde dreviny rastú.
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
13. 10. 2021 /streda/ o 9,00 hodine
so zrazom na Obecnom úrade vo Vozokanoch.
Na ústne pojednávanie pozývame účastníkov konania a združenia s právnou subjektivitou, ktorého
predmetom činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny, a ktorého podmienky sú
splnené ustanovením v § 82 ods. 3 zákona, ktoré v stanovej lehote, do 7 dní od dátumu zverejnenia
informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona, písomne na dresu:
Obec Vozokany - Obecný úrad č. 100, 956 05 alebo elektronicky na e- mailovú adresu obce:
ouvozokany@wircom.sk, potvrdili záujem byť účastníkom v začatom konaní.

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.

_____________________________________________________________________________
Telefón: 038/5394625

Fax: -

E-mail: ouvozokany@wircom.sk

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník
konania
zastúpiť,
podpis
splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
Nazrieť do spisu podľa § 23 správneho poriadku je možné v sídle Obecného úradu Vozokany,
a to počas stránkových dní.

Jaroslav Bazala
starosta obce

Oznámenie sa doručí :
Mgr. Dušana Beláňová, Vozokany 121, 956 05
Obec Vozokany – pre spis

