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Vec 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín  

 

Mesto Spišská Stará Ves v zastúpení Ing. Ján Kurňava – primátor mesta, ako príslušný orgán 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o tom, že dňa 

05.02.2019 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle §§ 18 a 

21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v k. ú. Spišská Belá, ktoré 

bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa: Mesto Spišská Belá, so sídlom na ul. Petzvalova 18, 059 01 

Spišská Belá, zo dňa 05.02.2019.   

 

Ide o výrub nasledovných drevín v k. ú. Spišská Belá: 

 

DRUH DREVINY POČET KS PARCELNÉ ČÍSLO / K. Ú. 

Breza previsnutá (Betula pendula) 1 C 16737, Spišská Belá 

Jelša glutinosa (Alnus glutinosa) 4 C 16737, Spišská Belá 

Vŕba biela (Salix alba) 5 C 16737, Spišská Belá 

Smrek obyčajný (Picea abies) 2 C 16737, Spišská Belá 

Smrek obyčajný (Picea abies) 2 C 6154/8, Spišská Belá 

 

 Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na doručenie písomného alebo elektronického 

potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 3 citovaného 

zákona určená lehota na doručenie do 13.02.2019. Do podkladov je možné nahliadnuť na Mestskom 

úrade v Spišskej Starej Vsi, na oddelení služieb, výstavby, život. prostredia a regionálneho rozvoja. 

 Zverejnené dňa 05.02.2019. 

 

Ing. Ján Kurňava, v. r. 

      primátor mesta    

 

 


