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Vec
Oznámenie o začatí konania a nariadenie miestneho zisťovania
- vo veci výrubu drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písmena d) a § 68 písmena c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002“) upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí konania vo veci plánovaného výrubu drevín
žiadateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka 36,
034 01 Ružomberok, IČO: 36022047, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín
na parcele č. KN-C 630 (ostatná plocha), v katastrálnom území Prosiek, okres Liptovský Mikuláš a nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

11.10.2022 utorok o 09:00 hod.

so zrazom pozvaných na rázcestí do obcí Ižipovce a Prosiek.

V zmysle § 47 ods. 3 a ods. 11 zákona č. 543/2002 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín, aj
ak sa jedná o vyschnuté, resp. polámané dreviny.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 82 ods.
5 zákona č. 543/2002 overenú podľa osobitného predpisu (matrika/notár).

Ako účastník konania máte podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") právo sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť s podkladmi
pre vydanie rozhodnutia a vyjadriť sa k ním v lehote do 3 pracovných dní po uskutočnení miestneho zisťovania.
Do spisu môžete nazrieť na OU-LM-OSZP u Mgr. Kataríny Loffajovej, PhD., úsek štátnej správy ochrany prírody a
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krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie taktiež v lehote do 3 pracovných dní po uskutočnení miestneho
zisťovania.

Zároveň tunajší úrad požaduje, aby v čase miestnej obhliadky a ústneho pojednávania boli hranice predmetných
parciel jasne a nezameniteľne v teréne vytýčené.

S pozdravom,

Na vedomie
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry -
Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica
Obec Prosiek, Prosiek, 032 23 Prosiek

Ing. Viktor Varga, PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


