OBEC ZÁVADKA
Č. j.11/2018

Závadka,30.01.2018

ROZHODNUTIE
o prerušení konania
Obec Závadka, 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 obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade s § 17 ods. 8
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vyhláška“)
vyzýva
žiadateľa – Urbariát obce, pozemkové spoločenstvo Závadka, 066 01 Humenné
na doplnenie podania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v k ú. Závadka,
lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania o nasledovné

v

doklady:
1. Bližšiu špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod
kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonarenia, ak
túto výšku nedosahuje, výmeru krovitého porastu, miesto výskytu jednotlivých drevín
(parcely reg.KNC a KNE)
2. Identifikáciu parciel uvedených v žiadosti (reg. KNC – KNE)
3. List vlastníctva na parcelu č. KNC 654/101
4. Potvrdenie o registrácií pozemkového spoločenstva, z ktorého vyplýva, že parcely uvádzané v
žiadosti sú vo vlastníctve spoločenstva
Správny orgán podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušuje

konanie

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín rastúcich mimo lesa, ktoré rastú
v k ú. Závadka.
Odôvodnenie:
Žiadateľ Urbariát pozemkové spoločenstvo Závadka, požiadal Obec Závadka o vydanie
súhlasu na výrub drevín v k.ú. Závadka.

-2Pretože žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti v zmysle vyhlášky, správny orgán
konanie vo veci vydania predmetného súhlasu prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu
o požadované náležitosti.
Správny orgán bude pokračovať v konaní, len čo pominú dôvody, pre ktoré bolo konanie
prerušené.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku a § 85 ods. 2
zákona neplynú.
Podľa § 84 ods. 4 zákona je účastník konania alebo jeho zástupca povinný bezodkladne
oznámiť správnemu orgánu zmenu sídla alebo miesto podnikania, zmenu osoby určenej na
prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie
písomností.
V prípade neodstránenia nedostatkov podania v stanovenej lehote správny orgán podľa §
82 ods. 9 písm. c) zákona konanie zastaví.
P o u č e n i e:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku sa nemožno odvolať.
Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Renáta Bešáková
starostka obce
Doručí sa : / na návratku/
1. Urbariát obce, pozemkové spoločenstvo Závadka, 066 01 Humenné

