
OBEC Sap 
Obecný úrad, Sap 48, 930 06 Sap 

Tel.:                   031 5549206         
Číslo spisu:       OcUS-180-001/2022                                                                
V  Sape, dňa:   07.12.2022 
Vybavuje:         Mária Miklós Hölgye 
       

Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu 

obhliadku 

Obec Sap, 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  obec  a  na  vyššie  územné celky v znení 

neskorších predpisov a podľa § 69 ods. (1) písm. d) , h) v súlade s ods. (3) zákona  

č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane prírody a krajiny“), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín, a v súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 

ods.1-3 a §21 ods.1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 

19.12.2022 o  14: 30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Sape. 

Stručný opis predmetu konania: 

Žiadateľ: Ladislav Johancsik 

Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie: 

C-KN parcela č.312/10 a 346/17 ostatná plocha v kat. ú. Sap 

Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 

Jaseň (Fraxinus) 7 ks – obvod  kmeňa od 70 cm do  108 cm 

Vŕba 2 ks - obvod  kmeňa od 200 cm do  275 cm 

 

Dôvod výrubu: 

Dôvodom výrubu je plánovanej výstavby nového rodinného domu. 

Podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na 

doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto  

správnom konaní  v zmysle  § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných 

dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.  

 

Termín zverejnenia : 08.12.2022 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť 

písomne: na adresu Obecný úrad Sap, č. 48, 930 06 Sap alebo na emailovú adresu: 

obecsap@obecsap.eu  

 

                        

 

 

 

 

   
       Ing. František Miklós v.r.  
                                    starosta obce 

mailto:obecsap@obecsap.eu

