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OZNÁMENIE

Obec Slatinské Lazy, IČO: 00 320 269, Slatinské Lazy 111, 962 25 Slatinské Lazy
(ďalej len „žiadateľ“), doručila dňa 27.04.2018 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 vznení
neskorších predpisov na výrub drevín v celkovom počte 42 ks drevín - tuja západná
rastúcich mimo lesa na pozemkoch parc. KN- C č. 296/1 a 296/4 vedenej ako ostatná
plocha, na LV č. 1 vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ako vlastník a správca cintorína bude
pokračovať oprave oplotenia cintorína, ktoré je staré a vzhľadom k opravenýrn trom stranám
aj nevhodné. Uvedené stromy vyrastené vbezprostrednej blízkosti starého plota a bránia
prístupu techniky za uvedeným účelom. Taktiež žiadateľ obdržal žiadosti od nájomníkov
hrobových miest a obyvateľov, ktorí majú rodinné domy oproti cintorínu o odstránenie
spomínaných stromov, nakoľko znečisťujú apoškodzujú pomníky opadaným ihličím
a konármi. Zároveň hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia vetrom a samotného poškodeniu
pomníkov.

Obec Vígľaš, podľa 5 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 15.05.2018 o 1100 hod so stretnutím na Obecnom úrade
v Slatinských Lazoch.
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Obec Vígľaš podľa 5 82 ods. 7 zákona NR SR' č. 408/2011, ktorým sa mení zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a podľa 5 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 akrajiny je do termínu (7 dní), ktorý je uvedený v
„Oznámení“. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o začatí
konania zverejnená.
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