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Č.j.:  OcÚ/32/2023/22                                                                               Dňa :  18.01.2023

Vec :  Oznámenie o začatí  správneho  konania 

         Obec Píla , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle podľa § 2 
písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky v znení  neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm.d) zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej 
žiadosti :  Marek Duban s manželkou, Píla č.209, 900 89 Píla zo dňa 18.1.2023, podľa  § 18 ods.3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

                                                          oznamuje

že na základe žiadosti žiadateľa  : Marek Duban s manželkou, Píla č.209, 900 89  Píla               
bolo začaté správne konanie vo veci vydania  súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub
10 ks drevín  druhu : 3 ks – tuja smaragdová  a 7 ks tuja zlatá  s obvodom kmeňov 
od 20 cm do 40 cm, ktoré rastú v zastavanom území obce  Píla  na pozemku č.parc.191/2, k.ú.Píla.
Žiadosť bola odôvodnená takto : dreviny začínajú z vnútra vysychať a pri veternom počasí sa lámu 
a padajúce konáre ohrozujú majetok / autá a rodinný dom/.
 
                                                      
Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, 
ktorej toto postavenie 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 alebo ktorá spĺňa 
podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 
v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem dní od dňa  zverejnenia tohto 
oznamu na :www.obecpila.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní 
je:ou@obecpila.sk.

                                                                             RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek,PhD.
                                                                                                  Starosta obce
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