
Obec Raková, Obecný úrad Raková, 023 51 Raková č. 140 

S:857/R:2143/2020-OcÚ Raková dňa 23.09. 2020 

OZNÁMENIE 
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č. 

543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Obec Raková, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle ust.§2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z 

orgánov štátnej správy na obec 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 od Patrika Rovdera Mgr. a Martiny Rovderovej, obaja bytom 

023 12 Svrčinovec 962 o vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks Smrek obyčajný , rastúcich na 

pozemku parcela č. KN-C 16485/43 v k.ú. Raková, druh pozemku: trvalý trávny porast, v extraviláne 

obce, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

oznamuje začatie správneho konania podľa §47 ods.3 zákona, dotknutým orgánom štátnej 

správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym šetrením 

dňa 13.októbra 2020 (utorok) o 12,30 hod., 
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Rakovej 

a následná bude vykonaná miestna obhliadka drevín na pozemku, na ktorom dreviny rastú. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade 

v Rakovej, č. dv. 3, v úradných hodinách v pondelok, utorok, streda a piatok a takisto pri ústnom 

pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky
4
 k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s 

overeným podpisom. 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov. 

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí. V súlade so 
zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, otreb toto postavenie 
prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 
do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu Obec Raková, 023 51 
Raková 140, alebo elektronicky rakova@rakova.sk. 
Zverejnené : 24 .09. 2020 

Mgr. Anton Heglas starosta 
obce 

Doručuje sa: 
Patrik Rovder Mgr., 023 12 Svrčinvec 962 
Martina Rovderová, 023 12 Svrčinvec 962 

mailto:rakova@rakova.sk

