
0 B E C VÍGĽAŠ
Spoločný Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Č.j.: SL2017/109OP/PO - ozn. Vo Vígľaši dňa 20.09.2017
Vybavuje: Oravec, č.t.:045/5394300

peter.oravec©viglas.net

OZNÁMENIE
Obec Slatinské Lazy, IČO 00320 269, so sídlom Slatinské Lazy 111, 962 25 Slatinské
Lazy (ďalej len „žiadateľ“) doručila dňa 19.09.2017 na tunajší úrad žiadosť o udelenie
súhlasu podľa 5 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov na výrub 15 ks stromov, z toho jelša - 11 ks, hrab - 2 ks, čerešňa - 1

ks a agát - 1 ks rastúce mimo lesa, na pozemku parc. KN— C č. 128/2, LV č. 258, vedený
ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve žiadateľa v kat. území Slatinské Lazy.
Dôvodom podania žiadosti je, že obec Slatinské Lazy ako zriaďovateľ základnej škola
a vlastník jej budov je povinný chrániť tieto objekty. Nakoľko uvedená stromy sú
v bezprostrednej blízkosti jedálne ZŠ a svojou veľkosťou ohrozujú jej bezpečnosť je
nevyhnutné ich vypíliť. Stromy sú staré, vo vnútri poškodené a a naklonené práve na budovu
ZŠ. Budovu jedálne poškodzujú i tienením a padajúcim lístím.

Obec Vígľaš, podľa & 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., ako príslušný orgán
ochrany prírody a krajiny a podľa & 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením,

ktoré sa uskutoční dňa 02.10.2017 o 900 hod so stretnutím na Obecnom úrade v Slatinských
Lazoch. "
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Obec Vígľaš podľa 582 ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011, ktorým sa mení zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a podľa & 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrane prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Lehota na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom
konaní orgánu ochrany prírody a krajiny je do termínu (7 dní), ktorý je uvedený v
„Oznámení“.Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o začatí
konania zverejnená.


