OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Vaše číslo /zo dňa

Naše číslo
1261 / 2014-SU

Vybavuje /Linka
Ing. Lukáčová / 053 4494230

Nálepkovo
23.09.2014

VEC:
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a začatí správneho konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme
začatie správneho konania o:
vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadateľ: Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo
Predmet konania: súhlas na výrub drevín na pozemku parc. č. KN-C 3885/3 v katastrálnom
území Nálepkovo, druh pozemku: trvalé trávne porasty, mimo zastavaného územia obce
v lokalite Záhajnica, druh drevín: smrek obyčajný, borovica lesná, breza, smrekovec opadavý,
oľcha a krovité porasty.
Začatie konania (podania žiadosti) dňa: 23.09.2014
Podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od
zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky potvrdiť svoj záujem byť účastníkom
v začatom správnom konaní na
adresu: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
e-mail: ocunal@nalepkovo.sk
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§ 82
(1) Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa navrhuje.
113
Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a v štátnom jazyku. )
(2) Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.
Prílohou k žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. a), b) až e) a k) až m) a o) a o povolenie výnimky
podľa § 14 ods. 1 písm. e), § 15 ods. 1 písm. e), g), h) a j) a § 16 ods. 1 písm. b) až d) a h) je aj súhlas vlastníka,
správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom sa má
požadovaná činnosť vykonávať, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom, správcom alebo nájomcom.
(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len
žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady
je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa
tohto zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z
osobitného predpisu.113b) Združenie s právnou subjektivitou, 114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok
je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1), a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je
účastníkom konania, pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky
potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslušnému
orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto
konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom,
podľa odseku 7.
(4) Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek
zmenu týkajúcu sa predmetu konania.
(5) Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený
115
podľa osobitných predpisov. )
(6) Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v
bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, a v
ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať
najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia
a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115a)
preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.
(7) Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho
konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní
podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o
lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom
správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.
(8) Ustanovenia odseku 3 tretej vety, štvrtej vety a odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na konanie podľa § 61e, konania
uvedené v § 81 ods. 2, konanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch podľa § 90 až 93 a konanie o zhabaní
jedincov chránených druhov podľa § 96.
(9) Orgán ochrany prírody konanie podľa tohto zákona zastaví, ak
a) dôvod na konanie odpadol,
b) účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal návrh na začatie konania späť,
c) účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, hoci bol na
to vyzvaný orgánom ochrany prírody,
d) jeden z účastníkov konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho nástupcu a ak s
tým súhlasia ostatní účastníci konania,
e) jediný účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho nástupcu,
f) sa preukáže, že ten, kto podal žiadosť o vydanie rozhodnutia, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré
sa môže začať aj z vlastného podnetu,
g) po vykonaní úkonov voči účastníkovi konania zistí, že nie je príslušný na konanie,
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h) účastník konania vzal svoje odvolanie (rozklad) alebo návrh na obnovu konania späť,
i) uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(10) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 9 písm. b), d), e), h) a i) nie je prípustné odvolanie
(rozklad); v prípadoch podľa odseku 9 písm. b), d) a e) sa rozhodnutie iba vyznačí v spise.
(11) Orgán ochrany prírody môže žiadosť zamietnuť, ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa tohto
zákona alebo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(12) V rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona, ktorým sa dáva súhlas na výkon činnosti alebo ktorým sa povoľuje
výnimka zo zákazu činnosti podľa tohto zákona, môže konajúci orgán určiť podrobnejšie podmienky vykonávania
činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť.
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