OBEC MALÁ ČAUSA, 971 01 Malá Čausa č. 175
Číslo : OcÚ 102/2022

V Malej Čause, dňa 27. 10. 2022
Oznámenie

O začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Obec Malá Čausa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje,
že na základe žiadosti zo dňa 27.10.2022 začalo dňa 27.10.2022 správne konanie vo veci
vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku v k.ú. Malá Čausa, na
pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
Druh
smrek s.p.

Počet
ks
1

Obvod kmeňa vo výške
130 cm nad zemou
90 cm

Lokalita - k.ú. Malá Čausa
Parcela C-KN č. 502/1
záhrada

V súvislosti s podaním Obec Malá Čausa nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou dreviny na deň 3. 11. 2022 o 10,30 hod. so stretnutím v obci Malá Čausa pri
Obecnom úrade Malá Čausa.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou
subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa
môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 citovaného zákona do 5 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.malacausa.sk písomne alebo
elektronicky prihlásiť za účastníka konania.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní:
info@malacausa.sk.
Poštová adresa: Obec Malá Čausa, Obecný úrad č. 175, 971 01 Malá Čausa.
Do spisového materiálu v predmetnej veci ako aj do podkladov vo veci rozhodnutia môžete
nahliadnuť na Obecnom úrade v Malej Čause.
Zverejnené: 27.10.2022

Jozef Krpelan
starosta obce
Kontakt: Ing. Iveta Ľahká, Obecný úrad Malá Čausa č. 175,
Telef. kontakt: 046/5471 102 (od 8,30 hod. do 12,00 hod.) v pracovných dňoch.

