
Obec  Drienica 
Obecný úrad v Drienici č. 168, 083 01   

 

Č.26/2019                                                                V Sabinove, dňa  29.01.2019 

Ev. č. SOÚ: 4/SO 

 

 

                    

 

Vec:     

Oznámenie  o  začatí  konania. 

 
          Obec  Drienica ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 69 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako 

príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny v zmysle 

§ 2 písm. f)  Zákona  416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky Vám oznamuje, že z podnetu  Jozefa  Judičáka, 

Alžbety Judičákovej, Patrika Paľa, 083 01 Drienica 17 podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní  

 

sa začalo konanie 

 

vo veci výrubu  4 ks  borovica s obvodom kmeňa  49, 63, 93,94 cm, ktoré sa nachádzajú 

na pozemku  CKN p. č. 321/1 k. ú. Drienica. Uvedené stromy  ohrozujú stavbu rodinného 

domu.  V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 21 ods. 1 nariaďujeme 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 

 

14.02.2019 (štvrtok) o 09,30 hod. 

 

so stretnutím pozvaných účastníkov na Obecnom  úrade v Drienici. 

        

Podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné 

doručiť do 5 dní  od zverejnenia  písomne na adresu: Obec Drienica, obecný úrad v Drienici  

č. 168, 083 01. 

 

 

Správne konanie začalo dňa: 24.01.2019 

Zverejnené dňa: 30.01.2019 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Igor  Birčák 

                                                                                                          starosta  obce 

 



 

 

Doručí  sa  

 

1. Jozef  Judičák, 083 01 Drienica 17 

2. Alžbeta  Judičáková, 083 01 Drienica 17 

3. Patrik Paľo, 083 01 Drienica 17 

4. Obec Drienica, obecný úrad v Drienici  č. 168, 083 01 

      5.   pre spis 


