OBEC Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
Č. j.: KO-2019/040-OcÚ-008

V Kokošovciach, dátum 14.10.2019

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, ktoré rastú v intraviláne obce
Kokošovce na dvore pri Rímskokatolíckom kostole v tesnej blízkosti cesty III. triedy a chodníka ,
na pozemku KN-C č. 1/1 k. ú. Kokošovce
Obec Kokošovce, 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 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Axxxxx Rxxxxxxxxx zo dňa
14.10.2019, 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 drevín druhu lipa ( tilia) s obvodom
kmeňa 195 cm, ktorý rastie pri Rímskokatolíckom kostole na pozemku KN-C č 1/1 k. ú. Kokošovce.
Žiadosť bola odôvodnená ohrozenia chodcov, účastníkov cestnej premávky, budovy kostola a oplotenia.
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
28.10.2019 o 10.00 hodine,
so stretnutím pozvaných pred Rímskokatolíckym kostolom v obci Kokošovce

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.

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
Doručí sa:
1, Axxxxxxx Rxxxxxxxx, xxxxxxxxx
2, Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jana Krstiteľa, Kokošovce 118, 082 52 Kokošovce
3, Štátna ochrana prírody, Hlavná 93, 080 01 Prešov
3, Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
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