Obec Plevník - Drienové
018 26 Plevník - Drienové 255
IČO: 00317608, DIČ : 2020684721
042/4382180, obecplevnik@stonline.sk
Č. j. 587-01/2019

V Plevníku-Drienovom, 8. 7. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin,
ktoré rastú na parc. KNC 1329 /KNE 445/1,448/1,449/1/ v k.ú Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové , 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) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Stredoslovenská distribučná as. Pri
Rajčianske 2927/8 010 47 Žilina v zast. ENData, s.r.o Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo zo dňa
12.6.2019 evidovanej pod č.587/2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks stromu – smreku, buk 25 ks do 40 cm
obvod kmeňa vo výške 130 cm, buk 15 ks nad 40 cm obvod kmeňa vo výške 130 nad zemou ca náletové
dreviny 20m2 do 40 cm obvod ktoré rastú, parc. KNC 1329 /E-KN 445/1, KNE 448/1, KNE* 449/1/
extraviláne , druh pozemku – lesné pozemky v k. ú. Plevník-Drienové s odôvodnením žiadosti:
v lokalite je požiadavka na navýšenie výkonu, existujúce podperné body sú v nevyhovujúcom
technickom stave a v danej lokalite bolo meraním zistené podpätie. Jedná sa o stavbu: 11611 PlevníkDrienové – Rekonštrukcia NNS a zahustenie DTS
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku n a r i a ď u j e ústne
pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
26. júla 2019 (piatok) o 9.00 hod.,
so stretnutím pozvaných pri Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri
ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.
Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode
o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Miroslav Kremeň
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce.

-2Vyvesené dňa 9.7.2019

Zvesené dňa ..........................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ...................................................

Doručí sa :
- účastníci konania:
 Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianske 2927/8 010 47 Žilina zast.
 ENData, s.r.o Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

























Známi vlastníci nehnuteľností:
Milan Dodek bytom Plevník-Drienové 383
Milan Kušnier Plevník-Drienové 445
Emília Uríková Plevník-Drienové 81
Janka Bukovanová Plevník-Drienové 422
Bohuslav Kamas Pov.Bystrica Rozkvet2032/65-21
Mária Ragulová Pov.Teplá 30
Lukáš Kamas Plevník-Drienové 191
Ing. Jozef Kamas Žilina Limbova 3054/6
František Chachula Plevník-Drienové 503
Pavol Kucharík Pov.Bystrica Rozkvet 2064/141
Rudolf Kucharík Plevník-Drienové č. 483
Vlastimila Kucharíková Plevník-Drienové 17
Mária Gnapová Pov.Bystrica Zakvášov 1520/38
Anton Hrubo Pov.Bystrica Rozkvet 2044/87
Mária Majerová Samporská 1427/3 Sliač 962 31
Ing. Milena Kremeňová Pov.Bystrica Rozkvet 2044/86-22
Miroslav Zigo Pružina 567
Jarmila Czapla bytom Plevník-Drienové 39
Helena Višňovská Plevník-Drienové 238
Jozef Kucharík Plevník-Drienové 68
Ľubuša Mikovcová Plevník-Drienové 378
Mária Tvardošová Plevník-Drienové 358
SPF RO Pov.Bystrica
Verejnou vyhláškou vlastníkov pozemkov na LV 1949 932,1573

Na vedomie:
 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životného prostredie Pov.Bystrica
 Štátna ochrana prírody a krajiny – CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189 Pov.Bystrica

