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VEC:
Oznámenie o     začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín –   
Andrej Kohút

Obec Mad,  ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny  podľa  §2  písm.  f)  zákona  č.  416/2001  Z.  z.  o prechode  niektorých  pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody
a krajiny“),  v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona 
vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania: 
Žiadateľ:  Andrej Kohút, č. 124, 930 14 Mad
Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  276/1,  k. ú. Mad
Druh, počet kusov drevín: 1 ks – Vŕba biela (Salix alba)
Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 70 cm
Dôvod výrubu: Horná časť koruny je vyschnutá, pri silnejšom vetre padajúce suché konáre  
                         ohrozujú majetok žiadateľa ako aj  majetok susednej nehnuteľnosti. 

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 14. 11. 2022  do 21. 11. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť  písomne
v     listinnej  forme    na  adresu:  Obec  Mad,  č.  200,  930  14  Mad  resp.  elektronickými
prostriedkami,  ktoré  musia  byť  podpísané  so  zaručeným  elektronickým  podpisom  podľa
osobitného  zákona  na  adresu:  kristina.pivodova@velkymeder.sk alebo  do  elektronickej
schránky Obce Mad. 

                                                                                             

                                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA
                                                                                                      starosta obce
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