OB EC M AT I AŠ O VC E
Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Č.j.: 26/2021

V Matiašovciach, dňa 19.01.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Obec Matiašovce v zastúpení starostom obce ako miestne a vecne príslušný správny orgán
podľa § 13 ods. 4 písm. c) a § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 5 a § 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 69 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán štátnej správy v
prvom stupni vo veciach ochrany prírody a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
začína správne konanie
vo veci výrubu drevín druhu jaseň štíhly v počte 7 ks s obvodom kmeňa d1,3 od 93-242 cm
podľa žiadosti Jána Brindžáka, bytom T. Vansovej 1806/58 A, 02001 Púchov zo dňa
19.01.2021, rastúcich na parcele KN-C č. 288/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 673 m2, zapísanej na LV č. 143 vo vlastníctve žiadateľa, v k.ú. Matiašovce.
V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 21 ods. 1 správny orgán zvoláva
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 27.01.2021 o 8,00 hod. so
stretnutím na danej parcele.
V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. je lehota na prihlásenie účastníkov konania
najviac 5 dní.

Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce
Doručí sa:
1, Ján Brindžák, T. Vansovej 1806/58 A, 02001 Púchov
2, Štátna ochrana prírody SR – Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 06101 Spišská
Stará Ves, Ing. Martin Kiska
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