
Obec BOBROVNÍK
Obecný úrad Bobrovník 37,03223 Liptovská Sielnica

Číslo: 130/2021 V Bobrovníku 01.03.2021

Oznámenie
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3ks stromov, ktoré rastú na pozemku
KN-C č.44 v k.ú. Bobrovník

Obec Bobrovník, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 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 apodľa § 69 písm. d) a h)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe
doručenej žiadosti Igora Kusku, Bobrovník 50, 032 23 Lipt. Sielnica, zo dňa 01.03.2021.
a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3ks stromu druh Vŕba,
ktoré sa nachádzajú na parcele KN-C č. 44 v k.ú. obce Bobrovník. Žiadost" bola odôvodnená
tým, že stromy sú naklonené do susedného pozemku a hrozí nebezpečie odlomenia a úrazu.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

Nariad'uje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

15.03.2021/t.j. pondelok!

o 14.00 hod

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Bobrovníku

Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade.
Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať
dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa §
82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode
o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ja/iv 
Mgr. Jana Bažíková

starostka obce

Doručí sa:

1. Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok, ul. SNP 311, 033 Ol Liptovský Hrádok
2. Igor Kuska, Bobrovník 50, 032 23 Lipt. Sielnica
3. spis
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