
OBEC   PREDAJNÁ 
Nám.Juraja  Pejku č.67,976 63 Predajná 

__________________________________________________________________________________ 
Číslo: OK - S2021/00180                                                              V Predajnej, dňa: 30.8.2021 
 
Mária Maličká, Podhrádok 341/3, Predajná 
-žiadosť na vydanie  súhlasu  na výrub  drevín   
-oznámenie   konania          
 
Žiadateľ: Mária Maličká, Podhrádok 341/3, Predajná 
podal dňa: 11.08.2021  žiadosť na vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, na  pozemku KN-
C p.č: 322/549,  v katastrálnom území: Predajná. 
   Obec Predajná – starostka obce, príslušný orgán ochrany prírody  štátnej správy vo 
veciach  ochrany prírody a krajiny  podľa § 64  ods.1 písmeno  e, zákona č.: 543/2002 Z.z., 
o ochrane prírody a krajiny, a v zmysle ustanovení zákona  č.71/1967 Zb., o správnom 
konaní, v znení jeho neskorších predpisov, vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín, podľa 
§-u 18 zákona o správnom konaní oznamuje začatie konania o súhlase na výrub drevín 
a podľa §-u 21 zákona o správnom konaní  nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym  
zisťovaním na deň: 
 
                                14.9.2021, o: 8:30 hod. so zrazom  na Obecnom úrade. 
 
    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 
Obecnom úrade v pracovných dňoch  a pri ústnom pojednávaní. 
    Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky  k   žiadosti uplatniť najneskoršie  
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
Informácia: podľa § 82 ods.7 zákona č.: 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, toto 
oznámenie bolo  zverejnené  na internetovej stránke obce (orgánu ochrany prírody) do 
troch pracovných dní od  začatia konania. Orgán ochrany prírody  určil  lehotu päť 
pracovných dní od zverejnenia informácie, na doručenie  písomného  alebo 
elektronického  potvrdenia záujmu  byť účastníkom v začatom  správnom konaní. 
 
Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 
Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu znáša tento orgán. 
Trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. 
 
 
 
                                                                                       Ing.Tatiana Čontofalská 
                                                                                                starostka obce  
                                                                     

 
 
 
 

 
Doručuje sa do vlastných rúk: 
Mária Maličká, Podhrádok 341/3, Predajná 
BB SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
BB RSC, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
Na vedomie:    
ŠOP správa NAPANT, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 


