
OZNAM

Obec Jacovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa
§ 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade
s  §  3 ods.  6  zákona č.  71/1967 Zb.  o  správnom konaní  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len
„správny poriadok”) a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
platnom znení (ďalej len zákon) 

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené
uvedeným  zákonom.  Predmetom  konania  je  žiadosť  Radoslav  Gulik,  Kuzmická  233/8,  956  21
Jacovce o vydanie súhlasu podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP
SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  na výrub 3
ks stromu – orech kráľovský, parcelné číslo 956 – záhrada, k. ú. Jacovce,              pri vetre hrozí
vyvrátenie  a poškodenie  majetku,  stromy  sú  choré,  zasahujú  do  vedenia  obecného  rozhlasu  a do
elektrického vedenia. 

 Zároveň oznamujeme fyzickým osobám, občianskym iniciatívam alebo právnickým osobám, ktorým
postavenie účastníka konania vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a  združeniam
s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a
ktorí  spĺňajú  podmienky  ustanovené  v  §  82  ods.  3  zákona,  že  záujem  byť  účastníkom v  tomto
správnom konaní môžu doručiť tunajšiemu orgánu ochrany drevín v lehote 07.10.2020 písomne na
adresu : Obec Jacovce, obecný úrad, Farská 288/6, 956 21 Jacovce, alebo elektronicky na e-mailovú
adresu :  stavby@obecjacovce.sk.  Ak sa účastník konania nechá v konaní  zastupovať,  preukáže sa
plnomocenstvom,  v  ktorom musí  byť  uvedený  rozsah  splnomocnencovho  oprávnenia.  V  dohode
o plnomocenstve v zmysle § 82 odst. (5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny musí
byť podpis splnomocniteľa osvedčený.
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