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 Vec 

Oznámenie o začatí konania  

 

       Ján Kiska, L. Svobodu 2604/43, 058 01 Poprad, podal dňa 25.10.2021 žiadosť o 

vydanie súhlasu na výrub drevín v  k.ú. Jezersko , KN-E p.č. 291 ( KN-C 463/1)  – 20 ks. 

smrek obyčajný, s obvodom kneňa od 40 - 130 cm, 20 ks  smrekovec opadavy s obvodom 

kmeňa od 40 - 100 cm, KN- E 288 (KN-C 463/1) 50 ks smrek obyčajný s obvodom 

kmeňa od 40 - 130 cm, 10 ks vŕba rakytová s obvodom kmeňa od 40 - 100 cm, 50 ks  

smrekovec opadavy s obvodom kmeňa od 40 - 120 cm  ktoré sa  nachádzajú v ochrannom 

pásme PIENAP-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 

- upúšťa od miestneho šetrenia - 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 14 dni odo 

dňa doručenia inak k nim nebude prihliadnuté.  V rovnakej  lehote oznámia svoje 

stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.  ŠOP SR ,  Správa PIENAP-U, Spišská 

Stará Ves ktorá  môže svoje stanovisko zaslať na e-mail Tomas.Jendrejak@minv.sk . 

Žiadateľ doloží potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 10,- EUR. Do 

podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Kežmarok - odbore 

starostlivosti o životné prostredie v Kežmarku resp. sú zverejnené na web. sídle 

Okresného úradu Kežmarok. Ak sa niekto z účastníkov jednania nechá zastupovať,  

predloží o tom zástupca písomnú právnu moc. 

 
 

 

 

                                                                                                            Ing. Pavol Krigovský 

vedúci odboru 

http://www.minv.sk/


  

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Ján Kiska, L. Svobodu 2604/43, 058 01 Poprad  
2. Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č. 17 

3. ŠOP SR Správa PIENAP-u, Spišská Stará Ves  

 
 

 


