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Vec:
Oznámenie
Obec Chľaba dňa 23.10.2020 obdržala žiadosť žiadateľa Holar Europe, s.r.o., so sídlom
Petőfiho 69, 943 01 Štúrovo, IČO: 36531081 v zast. konateľa Ing. Jaroslava Krča, o vydanie
súhlasu na výrub drevín nachádzajúce sa na pozemku označeného ako parcela registra "C"
parc. č. 1827/52, vedeného na liste vlastníctva č. 2338 v katastri obce Chľaba, katastrálne
územie Chľaba, vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku.
Obec Chľaba, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 2
písm. f) zák. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 47 ods. 3 zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o ochrane prírody") a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov oznamuje, že
dňa 12.11.2020 o 14.00 h.
vykoná ústne konanie spojené s miestnou ohliadkou
so stretnutím na mieste požadovaného výrubu.
Podľa ust. § 59 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody vlastník, správca a nájomca
pozemku je povinný umožniť zamestnancom orgánu ochrany prírody a ním poverenej osobe,
ktorí sa pri výkone svojej pracovnej činnosti preukážu služobným preukazom, vstupovať na
pozemok s cieľom plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a z ďalších predpisov na úseku
ochrany prírody a krajiny.
Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila oprávnená osoba,
s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa
jeho zástupca musí preukázať písomnou plnou mocou.

Ing. Gregor Izrael, PhD.
starosta obce
E-mail: spolocny@svodin.sk
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