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Vec
Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 69 ods. 3 a § 68 písm. q) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 zákona na základe žiadosti
obce Dolný Vadičov zo dňa 28. 02. 2020, vo veci určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub
drevín určuje nasledovné:

1. Vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – borovica (Pinus), rastúcej na parcele KN – C 691 v k.ú. Dolný
Vadičov, vo vlastníctve žiadateľa Obce Dolný Vadičov je príslušnou na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Obec Horný Vadičov.

2. Obec Horný Vadičov a obec Dolný Vadičov zverejnia toto určenie ako úradný oznam na svojej internetovej stránke
a na úradnej tabuli obce, v súlade s § 82 ods. 7 zákona.

3. Obec Horný Vadičov, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 69 ods. 3 zákona, má
v súlade s § 82 ods. 7 zákona povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke oznámenie o začatom správnom
konaní do 3 pracovných dní od začatia konania. Zároveň je povinná dodržať minimálne 5 dňovú lehotu od dátumu
zverejnenia na potvrdenie účastníctva v začatom správnom konaní. Konanie o výrube drevín podľa § 69 ods. 3
zákona môže obec začať až po doručení písomného určenia príslušnej obce.

Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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