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Oznámenie 

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele              

C-KN č. 3/32, druh pozemku: Ostatná plocha, k. ú. Kamenica nad Cirochou.  

  

Obec Kamienka, 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: 

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, zo dňa 03.11.2022, 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 Smrek obyčajný (Picea abies) (s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm                     

nad zemou) – 85 cm. 

 

ktorý rastie na pozemku C-KN č. 3/32, k. ú. Kamenica nad Cirochou. Žiadosť bola 

odôvodnená tým, že strom je v zlom zdravotnom stave, z väčšej časti vyschnutý a má malú 

pravdepodobnosť prežitia. Svojim zlým zdravotným stavom ohrozuje zdravie a majetok 

občanov, pretože pri zlých poveternostných podmienkach hrozí jeho zlomenie alebo 

vyvrátenie. 

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku 

 

nariaďuje 

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 

 

15.11.2022 o 09:00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. 
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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. 

 

Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom                         

s priemerom najmenej päť centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške 130 centimetrov               

od zeme na kmeni a na koreňovom nábehu. 

   

 

 

                   Ing. Benjamín Blaha 

                                    starosta obce 

 

Doručí sa:  

 

- Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou, 067 83 

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 

Humenné 

-Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce 

 

 

 

 
                                                                          
 

 

  

 


