OBEC OBYCE
Obecný úrad, Cintorínska ul. 229, 951 95 OBYCE
Číslo: 230/2020-2

V Obyciach, dňa: 01. 06. 2020

Vec :

Upovedomenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnou ohliadkou
Obec Obyce, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Garajom, PhD., ako príslušný
orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. d)
a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny
doručenej dňa 22. 05. 2020 od Obce Machulince, so sídlom Obecný úrad Machulince, Hlavná
115/6, 951 93 Machulince, IČO: 00 308 234, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
71/1967 Zb.“)
oznamuje
účastníkovi konania, ktorým je žiadateľ, začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub:
- listnatý opadavý strom, druh Acer platanoides (javor mliečny) s obvodom kmeňa
410 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúci v okrese Zlaté Moravce, v obci
Machulince, v katastrálnom území Machulince, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným
číslom 1940/1, druh ostatná plocha, v zastavanom území obce Machulince.
Predmetný pozemok sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany v zmysle
§ 12 zákona č. 543/2002 Z. z., na miestnom cintoríne.
Vlastníkom predmetného pozemku je podľa listu vlastníctva č. 532 Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Žitavany, so sídlom 9. mája 374/2, 951 97 Žitavany, IČO: 34 013 288.
Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je silne narušený zdravotný stav
predmetného stromu, nachádzajúceho sa na mieste pohybu ľudí a v blízkosti majetkov.
Správny orgán zároveň za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 zákona č. 71/1967
Zb.
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
4. júna 2020 (vo štvrtok) o 0900 hod.,
so stretnutím na Obecnom úrade v Machulinciach,
Hlavná 115/6, 951 93 Machulince.

Poučenie:
1.
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., účastníci konania, ich zákonní zástupcovia
a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom,
ktorého si zvolia.
2.
Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., splnomocnenie na zastupovanie treba
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným
do zápisnice.
3.
Podľa § 82 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z., ak sa dá účastník konania zastúpiť,
podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa
osobitných predpisov.
4.
Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., účastníci konania a ich zástupcovia
a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy
a dostať kópie spisov.
5.
Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., účastník konania a zúčastnená osoba má
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri
ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.
6.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., účastník konania a zúčastnená osoba
má možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Doručí sa :
1. žiadateľ – Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, Hlavná 115/6, Machulince
2. k spisu
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