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   OBEC  KANIANKA                                                                   
 

Číslo: 1017/2014                                                                             V Kanianke, dňa 05.09.2014 

Vybavuje: Mgr. Gašparovičová 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania 

_______________________________________________________________________ 

      

      Materská škola Kanianka, Pionierov 82/6, 972 17 Kanianka v zastúpení riaditeľkou 

materskej školy Marietou Bielickou, podala dňa 28.08.2014, na orgáne ochrany prírody t.z. obci 

Kanianka  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu – 5 ks 

Breza previsnutá (Betula pendula)– rastúca na pozemku KN registra C parc.č. 1674/331 v k.ú 

Kanianka, v obci Kanianka, v areáli školského dvora MŠ, vo vlastníctve Obce KANIANKA, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

       Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 

       Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás orgán ochrany prírody  o začatí konania v 

zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku  upovedomuje a oznamuje, že vzhľadom na to, že sú mu 

pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, 

upúšťa sa od miestnej ohliadky a ústneho pojednávania.  

       Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kanianke, v stránkové dni. 

       Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne do zápisnice alebo 

samostatným písomným vyjadrením na obci Kanianka najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia, 

v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 

       Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

        Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, 

ktoré o to písomne požiadajú v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ust. § 

82 ods.3 citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke 

www.kanianka.sk, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.   

 

         

 

 
                                                                                          Ing. Katarína Jankovová   

                            samostatný odborný referent                                                                                          

                                                                     na základe poverenia č. 1472/2012 zo dňa 23.10.2012  

 

 

Oznámenie sa doručí: 
1. obec Kanianka v zastúpení starostom obce  

2. do spisu 

http://www.kanianka.sk/

