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

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)  zverejňujeme  informáciu
o začatí nasledovného správneho konania: 

Žiadosť o     udelenie súhlasu:   podľa § 47 ods. 3  zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ:  Reformovaná  kresťanská  cirkev  na  Slovensku  –  Cirkevný  zbor  Rožňava,   Kóssu
Schoppera 144/25, 048 01  Rožňava, IČO: 31 275 761   

                                                                                       
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín vzrastom strom: 

p. č. druh dreviny

obvod kmeňa
meraný vo výške

130 cm alebo tesne
pod miestom
rozkonárenia

pozemok
 p. č.

C-KN,
k. ú.

Rožňava

evidovaný
na LV

lokalita výrubu –
ZŠ  Reformovanej
kresťanskej cirkvi
v Rožňave s vyuč.

jazykom maďarským,
Kozmonautov 1791/2,

048 01  Rožňava

1
Breza previsnutá
(Betula pendula) 150 875/680 952 vstup

2
Breza previsnutá
(Betula pendula) 144 875/20 952 školský dvor

3
Hlošina úzkolistá
(Elaeagnus angustifolia)

53 875/20 952 školský dvor 

4
Hlošina úzkolistá
(Elaeagnus angustifolia)

67 875/20 952 školský dvor

5
Smrek 
(Picea)

72 875/20 952 školský dvor

6
Smrek 
(Picea)

103 875/20 952 školský dvor

7
Smrek 
(Picea)

70 875/20 952 školský dvor

8
Smrek 
(Picea)

65 875/20 952 školský dvor
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Informácia o začatí správneho konania
MsU/RV-2582/2022-6569-VYST

ktoré rastú v zastavanom území mesta, na pozemku druhu „zastavaná plocha a nádvorie“ (dreviny č.
2 až č. 8) a „ostatná plocha“ (smrek č. 1), na území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny, vlastník: žiadateľ.

Dôvod na výrub: V prípade  dreviny  č.  1   je  dôvodom výrubu realizácia  stavebnej  činnosti  –
zriadenie spevnenej plochy v lokalite jej rastu a skutočnosť, že sa jedná o alergén; v prípade drevín
č.  2  až  č.  8  je  dôvodom výrubu  ich  zlý  zdravotno-biologický  stav,  v dôsledku  čoho  ohrozujú
prevádzkovú  bezpečnosť  školského  dvora  -  hrozí  odlomenie  suchých  konárov,  ich  zlom alebo
vývrat. 

Žiadosť doručená dňa:  18. 2. 2022

V súlade  s  §  82  ods.  3,  7  zákona  o ochrane  prírody  a krajiny  sa  určuje  lehota  päť
pracovných  dní  od  zverejnenia  tejto  informácie  na  doručenie  písomného,  elektronického
(alena.baffyova@roznava.sk),  alebo  ústneho  (do  zápisnice)  potvrdenia  záujmu  byť  účastníkom
v začatom  správnom  konaní.  Upozorňujeme,  že  podanie  urobené  v  elektronickej  podobe  bez
autorizácie  podľa osobitného predpisu o elektronickej  podobe výkonu verejnej  moci  treba do 3
pracovných  dní  doplniť  buď  v  listinnej  podobe,  v  elektronickej  podobe  autorizované  podľa
osobitného  predpisu  o  elektronickej  podobe  výkonu  verejnej  moci,  alebo  ústne  do  zápisnice.
Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny  v nadväznosti  na  §  19  zákona  č.  71/1967  o správnom  konaní  v znení  neskorších
predpisov).

Ing. Alena Baffyová
samostatný odborný referent
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