Oznámenie o začatí konania
Obec Semerovo, 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
písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o ochrane prírody a krajiny"), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
na súkromnom pozemku.

Správny orgán, odbor

referát životného prostredia

Číslo spisu

384/2019

Dátum podania

05. 08. 2019

Žiadateľ, adresa

Západoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.
949 60 Nitra
Výrub stromov:
1 ks stromu druh – višňa
obvod kmeňa 470 mm,
§ 47 ods. 3 zákona

Predmet konania

Popis konania v zmysle platnej
legislatívy
Dotknuté územie a katastrálne územie

k.ú. Semerovo , parc. č.702/2

Dôvod podania

Strom je prestárly, rastie v extraviláne pri výkopových prácach a rekonštrukcii
čerpacej stanici ČS Veľké Lovce je
potrebné drevinu odstrániť
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v
konkrétnom správnom konaní je potrebné
doručiť, buď písomne na adresu:
Obecný úrad Semerovo č. 345,
941 32 Semerovo, alebo elektronicky na
adresu: obec.semerovo@stonline.sk

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom
konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byt' 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.
Zverejnené: 09.09.2019

OBEC S E M E R O V O , 941 32 S e m e r o v o 345
Č. j.

384/2019

V Semerove, 05.09.2019

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie v obci Semerovo , na
pozemku KN-C č. 702/2 k. ú. Semerovo

Obec Semerovo, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny
orgán“) v zmysle 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 a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. 949 60 Nitra zo dňa 28.08.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druh višňa s obvodom kmeňa
470 mm, ktoré rastie v Semerove na pozemku KN-C č. 702/2 k. ú. Semerovo. Žiadosť bola odôvodnená
plánovanou rekonštrukciou čerpacej stanici v jestvujúcom areáli ČS. V rámci navrhovanej výmeny
jestvujúcich prepojovacích potrubí novými potrubiami v priestore medzi objektmi nie je možná iná trasa
výmeny potrubia .

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť
jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Mgr. Milan Mikulec
starosta obce

Doručí sa:
1/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2/ spis

