
 

Obec    P r i e p a s n é 
 

Priepasné  č. 109,    906 15  Košariská 
 

Zn.:55,O/2017 – Prie                                                                             Priepasné  dňa  09. 02. 2017 
Vybavuje: Ing. J. Plačko 
 
 
 

Oznámenie 
o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejedania. 

 

 

Žiadateľ:   Ján  M a r k o 
  Ul. Horný rad č. 935/2 
  906 13  Brezová pod Bradlom 
 
 

podal dňa  09. 02. 2017 žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín v počte 4 ks vŕba biela, 1 ks brest horský,      
1 ks jaseň štíhly, 1 ks javor horský rastúce mimo lesa na pozemku, parcela reg. „E“ č. 15044, (trvalé trávne poras-
ty), katastrálne územie  Priepasné z dôvodu tienenia susedných pozemkov, odstránenie preschnutých a poláma-
ných stromov. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie o výrube stromov rastúcich mimo lesa. 
 

Obec Priepasné ako príslušný orgán 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 vyššie územné celky v súčinnosti s ust.    
§ 69 písm. „a“, „d“, a „e“  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás 
v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní  (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov  

 

                                         upovedomuje o začatí  správneho konania 
 

vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa. Zároveň k podanej žiadosti podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, 
ktoré sa uskutoční dňa 

 

23. 02. 2017   o 9,00 hod.  
 

so zrazom prizvaných v kancelárii Obecného úradu v Priepasnom. 
 

Účastníci pojednávania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom jednaní. Do pod-
kladov podania možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Priepasnom a pri ústnom pojednávaní. Spoluvlastníci 
pozemku, parcela reg. „E“ zašlú k výrubu drevín svoj súhlas. 
    Ak sa niektorý účastník nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s 
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať, alebo vyhlásenie do zápisnice. 
  
                                                                                                 
               Peter   C z e r e 
         starosta 
 
 
 
Doručuje sa: 

1. Ján Marko, Ul. Horný rad č. 935/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, 
2. Marcel Boor, SNP č. 1430/14 017 01 Považská Bystrica, 
3. Elena Osuská, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 119, 
4. Alžbeta Plačková, Sečovská ul. č. 10, 821 02 Bratislava 2, 
5. Pavol Osuský, 900 42 Dunajská Lužná č. 3/148,  
6. Obec Priepasné, p. Peter Czere – starosta, Priepasné č. 109, 906 15 Košariská. 


