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Vec:  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín 
a pozvanie na ústne pojednávanie. 

 
Žiadateľ: Mgr. Daniel Šalát, Mariánske námestie č. 405, Spišský Štiavnik podal dňa  

13.10.2016  na Obec Spišský Štiavnik žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo 
lesa –  2 ks smrek  rastúce na pozemku parcela č. KN  C 179/3   k. ú. Spišský Štiavnik a 1 ks smrek 
rastúci na pozemku parc.č. KN C 1 k.ú. Spišský Štiavnik v zmysle § 47 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. 

Obec  Spišský Štiavnik ako príslušný správny orgán podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z., § 2 
písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z v súlade s ustanovením § 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania 
a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou 
ohliadkou na deň  
 

 31.10.2016 (pondelok)  o 10.00  hod. 
so zrazom na mieste výrubu 

 
Do podkladov je možné nahliadnuť  na obecnom úrade v  Spišskom Štiavniku  a pri ústnom 
pojednávaní. 
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania na internetovej stránke 
www.spisskystiavnik.sk  a v súlade s ustanovením § 82 ods.3 citovaného zákona v platnom znení 
žiadame písomne alebo elektronicky na adresu obec@spisskystiavnik.sk  oznámiť svoju účasť 
v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej 
stránke. 
 

 
 
 
 
                                                                                                      Bc. Mária Kleinová 
                                                                                                           starosta obce 

 
Doručí sa: 
1.Mgr. Daniel Šalát, Mariánske námestie č. 405, Spišský Štiavnik 
2.Rímskokatolícka cirkev, Spišský Štiavnik 


