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 Vec 

Oznámenie o začatí konania  

 

       Spoločnosť CASSIM REAL, s.r.o., Stará Lesná 603, 059 52 Stará Lesná, IČO:31103138, 

podala dňa 07.10.2021 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov mimo k.ú. obce Stará Lesná 

na p.č. KN-C 4393/5, 4393/7, 4393/8, 7393/9, 4393/24, 4393/45 - 7 ks Osiky od 22 do 38 cm,  

31 ks Brezy od 10 do 36 cm, 13 ks. Topoľa od 50 do 135 cm, merané vo výške 130 cm nad 

zemou. Ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme TANAP-u, na území s druhým stupňom ochrany 

prírody v zmysle  § 47 ods. 3 druhá veta zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  

v znení neskorších predpisov. 

                                       

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.  

 

 Okresný úrad Kežmarok  odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje podľa § l8 

zák.č. 7l/1967 Zb. v znení neskorších predpisov začatie konania a 

- n a r i a ď u j e - 

podľa § 2l zák.č. 7l/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ústne rokovanie 

spojené s miestnym šetrením na deň   

09. 11. 2021 (utorok)  o 10.00 hod 
 

so stretnutím účastníkov :  na tvare miesta p.č. KN-C 4393/5 v k.ú. obce  Stará Lesná.  

 

 V súlade s § 33 ods. 2 správneho zákona môžu účastníci konania svoje námietky a 

pripomienky uplatniť najneskôr na tomto jednaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i 

dotknuté orgány štátnej správy. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade 

Kežmarok, odbore starostlivosti o životné prostredie. Ak sa niekto z účastníkov konania nechá 

zastupovať, predloží o tom zástupca písomné oprávnenie na zastupovanie. 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Pavol Krigovský 

vedúci odboru 
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Doručí sa: 

 

1. CASSIM REAL, s.r.o., Stará Lesná 603, 059 52 Stará Lesná  

2. ŠOP SR Správa TANAP-u, Svit  
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Fotodokumentácia drevín 
 


