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Vec: Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3
zákona v zmysle podľa § 68 písm. g/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ZP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ~ 5 ods. I zákona Č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. § 4 ods. 1 zákona Č. 180/2013 Z. z .. podľa ~ 68 písm. a) a v) zákona
Č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len .. zákon "). na základe žiadosti Obce Cabo
zo dňa 19.1.2015 (prijaté na tunajšom úrade 23.1.2015), s doručeným
listom Obce Zbehy zo dňa
20.1.2015, vo veci určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69
ods. 3 zákona, v zmysle § 68 písm. g/ zákona. určuje nasledovné.
1.
Pre Obec Čab je príslušnou obcou na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny
podľa § 69 ods.3 zákona Obec Zbehy a pre Obec Zbehy sa určuje ako príslušná na konanie
o vj/rube podľa § 69 ods. 3 zákona Obec Cab, a to na dobu neurčitú. resp. až do zmeny zákona.
Obe obce sa dohodli na takomto spôsobe konania.
2.
Pre ostatné prípady rozhodovania
o súhlase na výrub dreviny naďalej zostávajú
príslušné obe obce v rámci svojho katastrálnel.o
územia. Žiadosti o \ v.ianie ~ldli<l~u Iia \ ýrub drevín
je potrebné zasielať priamo určenej obci.
3.
Obec Čab a Obec Zbehy zároveň
zverejnia toto určenie ako trvalý úradný oznam
na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli obce, v súlade s ~ 82 ods. 7 zákona.
4.
Príslušná obec. ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 69
ods. 3 zákona. má v súlade s § 82 ods. 7 zákona povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke
oznámenie o začatom správnom koncní do 3 (troch) pracovných dní od začatia konania. Zároveň
je povinná dodržať minimálne 5 dňovú lehotu od dátumu zverejnenia na potvrdenie účastníctva
v začatom správnom konaní zo strany verejnosti - § 82 ods. 3 zákona. Po uplynutí lehoty obec
pokračuje v konaní. Je potrebné dodržať 30 dňovú lehotu od začatia konania na vydanie
rozhodnutia. V opodstatnených
prípadoch môže vedúci orgánu ochrany prírody lehotu predlžiť
podľa § 85 ods. l zákona a písomne upovedomiť o tom účastníka konania aj s uvedením dôvodov.
Konanie o výrube drevín podľa § 69 ods. 3 zákona môže obce začať až po doručení písomného
určenia príslušnej obce.
5.
Zástupcovia
oboch samospráv môžu v prípade potreby požiadať o zmenu určenia
obce. ak na to budú mať závažný dôvod.
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné orostredu
Štefánikova tr. 69, 94901 N;tra
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