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Vec
Oznámenie o za#atí správneho konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zis#ovaním
Okresný úrad Levice , odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a
ochranu životného prostredia pod#a § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod#a § 68 písm. c) zákona #.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon o ochrane prírody “)
oznamuje
pod#a ustanovenia § 18 ods.3 zákona #.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (#alej len
„ správny poriadok„), že d#a 05. 11. 2020 za#alo konanie vo veci vydania súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o
ochrane prírody na výrub drevín v po#te 24 ks a krovitého porastu (120 m2) za hranicami zastavaného územia obce
v k. ú. Lula, na pozemkoch s parcelným #íslom KN-C 86/23, 86/2, 86/16, 86/17, 86/18, 86/21 o ktorý požiadala
obec Lula v zastúpení starostkou obce (#alej len „žiadate#“) a v zmysle § 21 ods.1 správneho poriadku naria#uje k
predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zis#ovaním, ktoré sa uskuto#ní
d#a 26. 11. 2020 (štvrtok) o 13:30 hod. so stretnutím pred obecným úradom Lula
V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku ú#astníci konania a zú#astnené osoby majú možnos# sa
pred vydaním rozhodnutia oboznámi# s jeho podkladmi a k spôsobom ich zistenia na ústnom konaní d#a 26. 11.
2020, ktoré je spojené s miestnym zis#ovaním v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike
vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19,
Na jednaní žiadame ú#as# štatutárnych zástupcov, ak sa nechá niektorý z ú#astníkov konania zastupova#, predloží
jeho zástupca písomnú plnú moc na zastupovanie v tomto konaní, ktorá bude overená pod#a osobitných predpisov
(zákon #. 599/2011 Z.z. alebo zákon SNR #. 323/1992 Zb.) .
Na konanie sa pozývajú:
1. Obec Lula
2. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra
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