OBEC OSRBLIE
s t a r o s t a o b c e , S t r e d n á 2 3 0 , 976 45 O s r b l i e
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis. č. OK- 401/20
V Osrblí 21.12.2020
Ján Leitner, Štiavnička 570/62, Podbrezová
VEC: Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Žiadateľ Ján Leitner, Štiavnička 570/62, Podbrezová podal dňa 23.10.2019 žiadosť na
vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín v katastrálnom území Osrblie na pozemku KN-C p.
č. 25.
Obec Osrblie – starosta obce, príslušný orgán ochrany prírody štátnej správy vo veciach
ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods.1 písmeno e) zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane
prírody a krajiny, v náväznosti na § 69 zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny v
znení jeho neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č.71/1967 Zb., o správnom
konaní v znení jeho neskorších predpisov, vo veci žiadosti o súhlas na výrub krovín a drevín
podľa §-u 18 zákona o správnom konaní oznamuje začatie konania o súhlase na výrub drevín
a podľa §-u 21 zákona o správnom konaní nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym
zisťovaním na deň:
30.12.2020 o 11,30 hod. so zrazom pred Obecným úradom.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Obecnom úrade v pracovných dňoch a pri ústnom pojednávaní.
Informácia: Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny oznámenie bolo
zverejnené na internetovej stránke obce (orgánu ochrany prírody) do troch pracovných dní od začatia
konania. Orgán ochrany prírody určil lehotu päť pracovných dní od zverejnenia informácie ,na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom
konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskoršie
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, predloží jeho zástupca overenú písomnú plnú moc. Trovy konania, ktoré
vznikli správnemu orgánu znáša tento orgán. Trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi
konania, znáša účastník.
Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný
stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID–19, je potrebné v maximálnej miere
obmedziť osobné kontakty osôb a dodržiavať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020
ktoré ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom
bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu
alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, úrad vykonáva
ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu.

Bc. Peter Siman
starosta obce
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