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Určenie Žiadost'o určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube drevín podl'a §69 ods.3 zákona č. 54312002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy podl'a § 2 a § 4 zákona č. l 80/201 3 Z.z. o organizácii miestnej štátnej sprárry a o zmene a doplnení niektoných
zákonov, ako príslušný orgán štátnej sprály starostlivosti o životné prostredie podl'a § 5 zákona NR SR č, 52512003
Z,z.oštátnejsprávestarostlivostioživotnéprostredieapodl'a§68písm.q)a§69ods.3zákonanazákladežiadosti
Obce Rudinazo dňa l9. decembra2022, vo veci určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na v,ýrub
drevín určuje nasledovné:

l. Vo veci vydania súhlasu na qýrub drevín:
-l ks hruška obyčajná, ktorá rastie na pozemku parc. č KN-C 8l l/l v k. ú. Rudina, vedenej na liste vlastníctva ako
zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Rudina
-l ks smrekovec opadavý, kto{ý rastie na parc. č. KN-C 835 v k. ú. Rudina, vedenej na liste vlastníctva ako zastavaná
plocha a nádvorie je príslušnou na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny Obec Radol'a.

2. Obec Rudina a obec Rado|'a zverejnia toto určenie ako úradný oznam na svojej internetovej stránke a na úradnej
tabuli obce, v súlade s § 82 ods. 7 zákona.

3. Obec Radol'a, ktorá lykoná konanie o lydanie súh|asu na výrub dreviny podl'a § 69 ods. 3 zákona, má v súlade s

§ 82 ods. J zákona povinnosť merejniť na svojej internetovej stránke oznámenie o začatom správnom konaní do 3
pracovných dní od začaíia konania. Zároveňje povinná dodržať minimálne 5 dňovú |ehotu od dátumu zverejnenia
na potvrdenie účastníctva v začaíom správnom konaní. Konanie o qi rube drevín podl'a § 69 ods. 3 zákona móže
obec začat'až po doručení písomného určenia príslušnej obce.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny zároyeň upozorňuje, aby konanie o ýrube drevín bolo vykonávané v súlade so zákonom 54312002Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení alyhlášky MŽP SR 17012021 Z. z.,ktorou sa lykonáva zákon č.
54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. A to najmá, aby súh|as na výrub dreviny bol odóvodnený, lydaný po
posúdení eko|ogických, estetických funkcií dreviny, vplyvov na zdravie človeka a aby samotný vYrub bol lykonaný
v období vegetačného pokoja (tj. od 0l. októbra do 28. februára kalendárneho roka).
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Ing. Zlzana Hýllová

vedúca odboru

Informatívna poznrimka - tento dokument bol vyworený elektronicky

Obec Rudina, Rudina 442, Rudina, Kysucké Nové Mesto

Obec Radol'a, Radol'a 4, Radol'a, Kysucké Nové Mesto
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