Obec Záborské
Obecný úrad Záborské č. 39

082 53 Petrovany

Spis č.ODŽP/9418/1/2019/CB

v Záborskom dňa 18.6.2019

Informácia o začatí konania
Obec Záborské, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania
podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
súkromnom pozemku.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: vlastník pozemkov s parc. č. KNC 123, KNC 124 v k. ú. Záborské.
Druh a počet kusov drevín:
Dub 1 ks s obvodom kmeňa 300 cm.
Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 124, KNC 123 v k. ú. Záborské.
Dôvod výrubu:
Ide o drevinu – dub, časť kmeňa zasahuje do jarku, keď prší obmedzuje odtok vody
a následne zaplavuje okolité pozemky susedov, ale aj náš. Susedia neustále podávajú ústne
pripomienky a sťažnosti, že im spôsobuje záplavu pozemkov a konáre pri vetri znečisťujú
záhradu a upchávajú odtok vody. Je dosť vysoký a naklonený na susedný pozemok, kde
hrozí jeho pád. Z tohto dôvodu som nútená urobiť opatrenia a požiadať o výrub, aby som
predchádzala vzniku škôd, poškodeniu majetku susedov, ale aj nášho pozemku.
Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto
správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5
pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 19.6.2019 do 26.6.2019
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: Obec Záborské, Obecný úrad Záborské č. 39, 082 53 Petrovany,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Kristína Maliňáková
starostka obce

