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Vec
Verejná vyhláška - konanie o vydanie povolenia na výrub drevín na pobrežných pozemkoch vodného toku bezmenného pravostranného prítoku Papradnianky v k. ú. Stupné - oznámenie o začatí konania a nariadenie
ústneho pojednávania,
Dňa 15.11.2021 bola na tunajší orgán štátnej vodnej správy prijatá žiadosť Obce Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné
o vydanie povolenia na výrub drevín podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len
vodný zákon) na pobrežných pozemkoch vodného toku - bezmenného pravostranného prítoku Papradnianky v k. ú.
Stupné, pozemky parc. č. KN-E 460/1 (KN-C 874) vo vlastníctve súkromných osôb a KN-E 806/1 a KN-E 512/1
v správe Slovenského pozemkového fondu, spôsobujúcom zaplavovanie priľahlých rodinných domov na rozhraní
katastrálnych území Stupné a Brvnište. Prílohou žiadosti bolo vyjadrenie správcu vodného toku č. CS SVP OZ
PN 8612/2021/2. Dňa 8.12.2021 bola žiadosť doplnená o záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica,
odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny ako príslušného orgánu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 vodného zákona oznamuje podľa § 73 ods. 5 vodného zákona začatie konania o
povolení stínania a odstraňovania stromov a krov v koryte a na pobrežnom pozemku vodného toku - bezmenného
pravostranného prítoku Papradnianky v k. ú. Stupné a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnou ohliadkou na deň
13. januára (štvrtok) 2021 o 10.00 h
so stretnutím sa na mieste požadovaného výrubu - Stupné, pozemok parc. č. KN-E 460/1.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v klientskom
centre v úradných hodinách (pondelok, utorok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; štvrtok
od 8,00 hod do 15,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod) a pri ústnom pojednávaní.
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KÓPIA
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Verejnou vyhláškou sa doručuje známym vlastníkom:

1. Beluchová Verona r. Hároníková
2. Hároníková Albína,
3. Hároníková Viktória
4. Kočiš Marián r. Kočiš, PhDr., Červené Kopanice 504/1, Trenčianske Teplice, PSČ 914 51, SR
5. Kočiš Ján r. Kočiš, St.Andrews PL 18 420, Torrance - California, PSČ 905 04, USA
6. Gubášová Anna r. Kočišová, Vimperská 932/3, Detva, PSČ 962 12, SR
7. Játiová Marta r. Kočišová, Hliník nad Váhom 111, Bytča, PSČ 014 01, SR
8. Marková Ľudmila r. Savová, PhDr., Lomnická 4136/14C, Bratislava, PSČ 841 10, SR,
9. Játiová Marta r. Kočišová, Hliník nad Váhom 111, Bytča, PSČ 014 01, SR,
10. Šedivá Zuzana r. Kapráliková, Papradno 1318, Papradno, PSČ 018 13, SR,
11. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, SR,

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Stupné, úradnej tabuli tunajšieho úradu, na webovom
sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

Vyvesené dňa .............................................

Zvesené dňa ............................................

............................................
odtlačok pečiatky, podpis

Na vedomie
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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