OBEC Veľká Franková
Obecný úrad 74, 059 78 Veľká Franková
Č. j. 140/2015

VoVeľkej Frankovej dňa 01.06.2015

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci povinnosti zaplatiť finančnú náhradu alebo zabezpečiť
náhradnú výsadbu podľa §48 odst.1 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 25.05.2015 bolo doručené oznámenie o zaslaní rozsudku Okresného súdu Kežmarok , sp. zn.
6T/82/2013-55 , IČS: 8413010351zo dňa 23.12.2013 na uplatnenie postupu podľa § 48 ods. 1. zákona č.
543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny – uloženie povinnosti zaplatiť finančnú náhradu .
Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok 6T/82/2013-55 , IČS: 8413010351zo dňa 23.12.2013 v trestnej veci
vedenej proti obžalovanému Jánovi Petrasovi , trvale bytom Veľká Franková č.110 pre tresný čin
porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle ustanovenia § 305 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov súd odkázal na konanie pred iným príslušným orgánom.
Podľa ust. § 48 ods.1 štvrtá veta zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov / ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny / orgán ochrany prírody a krajiny uloží povinnosť
zaplatiť finančnú náhradu aj tomu , kto vyrúbal dreviny bez súhlasu , a to do výšky spoločenskej hodnoty
dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce , na území ktorej sa výrub uskutočňuje. Obec je povinná tieto
príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
Obec Veľká Franková je orgánom ochrany prírody v zmysle vyššie citovaného ustanovania zákona o
ochrane prírody z tohto dôvodu bolo dňa 01.06.2015 začaté správne konanie v predmetnej veci.
Obec Veľká Franková v zastúpení starostom obce ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach
ochrany prírody a krajiny, podľa §64 ods. 1 písm. e) a § 69 písm. a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7
zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci výrubu drevín bez súhlasu . Výrub drevín bez súhlasu
vykonal Ján Petras, Veľká Franková č.110 ,059 78 Veľká Franková k. ú. Veľká Franková .
Dôvodom začatia konania
je rozsudok Okresného súdu Kežmarok 6T/82/2013-55,
IČS: 8413010351zo dňa 23.12.2013 v trestnej veci vedenej proti obžalovanému Jánovi Petrasovi , trvale
bytom Veľká Franková č.110 pre tresný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle ustanovenia §
305 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov súd odkázal na konanie
pred iným príslušným orgánom. Z tohto dôvodu obec Veľká Franková zvoláva prejednávanie výrubu
drevín bez udelenia súhlasu na deň 17.06.2015 o 10.00 hod. v kancelárií starostu obce. V súlade so
zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie
prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do
piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu Obec Veľká Franková, Obecný
úrad 74, 059 78 Veľká Franková alebo elektronicky (obecv.frankova@neton.sk).
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