
Obec  Košariská, 906 15  Košariská č. 78 

tel.č./fax bankové spojenie IČO 

034/6242378 467 233 4001 / 5600 309 621 

 

Zn.: OcÚ Koš 134/2017,O                                                       Priepasné dňa  21. 09. 2017 

Vybavuje: Ing. J. Plačko 

Oznámenie 

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

 

Žiadateľ:   Obec  P r i e p a s n é 
  v zastúpení p. Peter Czere  - starosta 
  Obecný úrad Priepasné  

  906 15  P r i e p a s n é   č. 109 

        
 

podal dňa  21. 09. 2017 žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín (1 ks borovica čierna, 1 ks borovica lesná,     
1 ks lipa malolistá, 1 ks smrek omorico, 3 ks tuja západná) rastúce mimo lesa na pozemku, parcela reg. „C“ č. 
13165/2 (zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Priepasné z dôvodu prerastania konárov stromu do 
elektrického vedenia, poškodzovanie spevnených plôch koreňovým systémom, preriedenie zahustených porastov 
drevín. 

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie o výrube dreviny rastúcej mimo lesa. 
 

Obec Košariská, 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“ a „k“ zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny Vás v súlade s ust. § 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 

 

03. 10. 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 

podkladov podania možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Košariskách a pri ústnom pojednávaní. 

    Ak sa niektorý účastník nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s ove-
reným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať, alebo vyhlásenie do zápisnice. 
                                                                                           
 
         
        Mgr. Anna   A b r a m o v i č o v á,  v. r. 
               starostka 
Doručuje sa: 

1. Obec Priepasné, p. Peter Czere – starosta, 906 15 Priepasné č. 109, 

2. Obec Košariská, p. Mgr. Anna Abramovičová – starostka,  906 15 Košariská č. 78. 


