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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
Kladzany č. 108
094 21 Vranov n. T.
Vec: Oznámenie o začatí správneho konania
Dňa 13. 03. 2017 bola obci Kladzany, zastúpenej starostom obce Ing. Danielom LORINCOM,
doručená žiadosť o súhlas na výrub drevín pre žiadateľa – Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania (ECAV) na Slovensku, Kladzany č. 108, 094 21 Vranov n. T., na parcelách č. 69 a 70 „C“ KN v k. ú.
Kladzany v areáli ECAV kostola, Kladzany 71. Ako dôvod výrubu drevín žiadateľ uviedol: „napadnutie
škodcami (3 ks smrek pichľavý a 3 ks borovica lesná), zdravotné poškodenie drevín (6 ks smrek obyčajný) –
odumieranie a vysýchanie stromov v rozsahu nad 60% poškodenia drevín, ktoré svojím rastom predstavujú
zvýšené riziko poškodenia majetku alebo zdravia osôb.“
Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov správny orgán „o začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov
konania.“
Obec Kladzany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa
§ 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3
ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)
oznamuje,
a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 o správnom konaní nariaďuje ústne pojednávanie predmetnej
žiadosti spojenej s miestnou obhliadkou na deň 22. 03. 2017 o 09. hod. so stretnutím v areáli ECAV kostola
Kladzany 71, 094 21 Vranov n. T.
Poučenie:
Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba,
ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky
ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
V zmysle § 33 a 34 zákona č. 71/1967 o správnom konaní Vám týmto dávame na vedomie, že máte
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie na podporu svojich tvrdení.
Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom
konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu na www.kladzany.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je:
obeckladzany@stonline.sk.

Ing. Daniel LORINC
starosta obce

