OBEC OSTURŇA
Obecný úrad 153, 059 79 Osturňa
Č. j. 48/2017

V Osturni dňa 20.2.2017

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 27.1.2017, požiadal Ľubomír Rusnák, 059 79 Osturňa č. 127, tunajší úrad o vydanie súhlasu
v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o výrub stromov a odstránenie kalamitného dreva rastúcich na pozemku parcele KN-E č.
1367/89 trvalé trávne porasty, LV č. 1008 k. ú. Osturňa, v území s I. a II. stupňom ochrany.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie v predmetnej veci.
Obec Osturňa v zastúpení starostkou obce ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy
vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa §64 ods. 1 písm. e) a § 69 písm. a) zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade
s ustanovením § 82 ods.7 zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti Ľubomír Rusnák, 059 79 Osturňa č. 127,
o výrube stromov a odstránenie kalamitného dreva rastúcich na pozemku parcele KN-E č. 1367/89
LV č. 1008 k. ú. Osturňa. Dôvodom podania žiadosti je, že dreviny sú poškodené, vyschnuté a
použijú sa pre vlastnú potrebu a
zvoláva miestne šetrenie na deň 3.3.2017 o 11.00 hod. v kancelárií starostky obce.
Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia.
V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania,
ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť
tunajšiemu úradu v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na
adresu Obec Osturňa, Obecný úrad 153, 059 79 Osturňa alebo elektronicky (obecosturna@neton.sk).
Kristína Gregoričková
starostka obce
Doručí sa:
1. Ľubomír Rusnák, 059 79 Osturňa č. 127
2. Štátna ochrana prírody SR, Správa pieninského národného parku, 061 01 Spišská Stará Ves
Na vedomie:
1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Kežmarok, Huncovská 1, Kežmarok
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie
ochrany prírody a krajiny, Rumanova14, 040 01 Košice
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