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Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o     ochrane prírody a     krajiny v     znení   
neskorších predpisov o     začatí správneho konania   

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákona  o ochrane  prírody  a krajiny“)  oznamujeme  začatie 
nasledovného správneho konania: 

Žiadosť: o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú 
podľa § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet  žiadosti: predĺženie  výkonu  činnosti  povolenej  rozhodnutím  mesta  Rožňava  č.  sp. 
5089/2016-47092-VYST zo dňa 12. 10. 2016. Uvedeným rozhodnutím bol vydaný súhlas na výrub 
2 ks drevín druhu breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 92 cm meraným vo výške 
130 cm nad zemou a 190 cm meraným vo výške 65 cm nad zemou a 2 ks drevín druhu smrek 
pichľavý (Picea pungens) s obvodmi kmeňa 90 cm a 74 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou. 
Dreviny rastú na pozemku p. č. 4290 k. ú. Rožňava a stanovená náhradná výsadba bola na pozemku 
dotknutom výrubom v rozsahu 20 ks  drevín  druhu:  borovica  horská  –  kosodrevina,  vavrínovec 
lekársky,  krušpán  vždyzelený.  Navrhuje  sa  o predĺženie  termínu  na  uskutočnenie  náhradnej 
výsadby o 2 roky, nakoľko nie je možné uskutočniť výsadbu v okolí rodinného domu, lebo ešte nie 
je ukončená rekonštrukcia fasády rodinného domu. 

Žiadosť doručená dňa:  19. 10. 2018

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní 
od  zverejnenia  tohto  oznámenia  potvrdiť písomnou  alebo  elektronickou  formou 
(andrea.kissova@roznava.sk)  záujem byť účastníkom v uvedenom konaní. 

Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
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