Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Naša značka ÚPŽPSP/ 5327/2019-2Su

Vybavuje /
Ing. M. Šutý /0904144 980
marek.suty@kezmarok.sk

V Kežmarku dňa
19.8.2019

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst.3 zákona NR SR č.
543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 15.8.2019 podal Dušan Lacko , Krvavé pole 263/34, 060 01 Kežmarok , na
Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 2ks
Borovica limbová rastúca na pozemku rodinného domu , parcela KN-C č.1001 k.ú. Kežmarok
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e)
a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti Dušana Lacka ,
Krvavé pole 263/34, 060 01 Kežmarok o vydanie súhlasu na výrub dreviny 2ks Borovica
limbová s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3m 137cm a 106 cm, rastúcej v trávnatej ploche na
parcele KN-C č.1001 k.ú. Kežmarok druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Ako dôvod na výrub dreviny sa v žiadosti uvádza: Drevina rastie nad prípojkou
plynového vedenia. V mieste dreviny sa plánuje rozšírenie parkovacej plochy.
a nariaďuje
na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou, ktoré sa uskutoční
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dňa 5.9.2019 (štvrtok) o 10:00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na adrese Krvavé pole 263/34 parcela KN-C č.1001

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky v lehote do 7 dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia. V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v
predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82
odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do piatich
pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu Mesto Kežmarok,
Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, alebo
elektronicky (marek.suty@kezmarok.sk).

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Doručí sa:
1. Dušan Lacko, Krvavé pole 263/34 , 06001 Kežmarok
2. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
3. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava
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