
OBEC CHVOJNICA 
Obecný úrad Chvojnica, Chvojnica č. 24 972 13 

 

                                                                                                                  Chvojnica 08.09.2016 

 

Oznámenie o začatí správneho konania 

a pozvanie na ústne rokovanie 

 

 

      RNDr. Vladimír Slobodník, CSc., bytom I. Krasku 8/5, 971 01 podala dňa 05.09.2016 na 

obec Chvojnica žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Borovica Sosna obvod kmeňa 70cm. 

rastúcich mimo lesov v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 

z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle Čl. IV 

ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktoré rastú na: 

p.č. 113/1 k.ú Chvojnica vo vlastníctve Obec Nitrianske Pravno. 

p.č. 112/3 k.ú. Chvojnica vo vlastníctve RNDr. Vladimír Slobodník, I. Krasku 8/5, 971 01 

Prievidza 

 Uvedeným dňom bolo začatí konanie v predmetnej veci. 

          Obec Chvojnica zastúpená starostom Branislavom Dobrotkom v súlade s ustanovením 

§§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje 

začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prejednaniu 

predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň: 

 

21. septembra 2016 o 10,00hod. 

so zrazom na Obecnom úrade vo Chvojnici v kancelárii Obecného úradu 

 

         Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade vo 

Chvojnici a pri ústnom pojednávaní. 

         V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať v súlade s § 82 ods. 5 

zákona. 

         Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenía s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu 

v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na 

internetovej stránke písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. 

 

                                                                                                   Branislav Dobrotka 

                                                                                                        starostka obce 

 

 

 

Na konanie sa pozývajú: 1. Obec Nitrianske Pravno 

                                           2. RNDr. Vladimír Slobodník, I. Krasku 8/5, 971 01 Prievidza 

                                             


