
Obec   Bara  
Veľká Bara č. 7, 076 32 Bara 

Podľa rozdeľovníka 

Váš list/zo dňa                                         Naše číslo                    Vybavuje/linka                                 Bara    
            5.3.2017                                       61-001/2017               Hrenyo Kása/056 6792243             07.03.2017  
 

Vec: Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane                      

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

                 

           Obec Bara, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 

drevín v zmysle § 2, písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode, niektorých 

pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 64 ods. 1, písm. e) 

v spojitosti s § 69 ods. 1 písm. a), d), a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.) a v zmysle § 18 ods. 

3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

o z n a m u j e 
 

účastníkom konania, že dňa 6.3.2017 bola na tunajší úrad podaná žiadosť Reformovanej 

kresťanskej cirkvi, farnosti Malá Bara, Malá Bara č. 3 vo veci udelenia súhlasu na výrub 

drevín. Jedná sa o výrub 4 ks drevín  – smrek červený na pozemku parcela číslo 30 evidované 

v registri „C“ KN katastrálne územie Malá Bara. Ako dôvod žiadateľ uvádza ohrozenie 

prístrešku a pomníkov na cintoríne. 

Dňom podania bolo začaté konanie v predmetnej veci. 

           Na prejednanie žiadosti nariaďuje orgán štátnej ochrany prírody a krajiny v súlade s § 

21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ústne 

konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

10.3.( streda) 2017 o 9
.30

 hod 
 

so zrazom účastníkov konania v kancelárii starostu obce Bara. 

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviska 

uplatniť najneskôr do 3 dní od ústneho konania, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov 

možno nahliadnuť na tunajšom úrade. 

           Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho  účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať.  

 

                                                                                         Albert    Csizmadia    

                                                                                               starosta obce 

 

Doručí sa: 

1. Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Malá Bara, M. Bara č. 3 

2. Obec Bara – starosta obce 


