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VEC
Oznámenie o     začatí  konania o     udelenie súhlasu na výrub drevín   

Dňa 23. 01. 2019 prijal tunajší úrad žiadosť od Vlastníkov a nájomcov bytového domu
Kyjevská č. 8 - 10, 048 01 Rožňava vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.
3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

Podľa predloženej žiadosti sa jedná o výrub 4 ks drevín rodu čerešňa, 1 ks opadavý
smrek,  2  ks  drevín rodu breza,  1  ks  dreviny rodu jelša a 1 ks  dreviny rodu smrek.
Dreviny rastú na pozemkoch v k. ú. Rožňava [C KN parc. č. 4063 (druh pozemku - ostatné
plochy,           1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), C KN parc. č. 4064
(druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria,  1  – pozemok je  umiestnený v zastavanom
území obce) a C KN parc.  č.   4065/2 (druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,  1 –
pozemok  je  umiestnený  v zastavanom  území  obce)],  1.  stupeň  ochrany  podľa  zákona
o ochrane prírody a krajiny,        LV č. 3001, vlastník pozemkov – mesto Rožňava, Šafárikova
29, 048 01 Rožňava,              lokalita – pri bytovom dome na ul. Kyjevská č. 8 - 10, 048 01
Rožňava.

Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je znečisťovanie okolia.

Dňom  podania  žiadosti  bolo  v súlade  s  §  18  ods.  1,  2  zákona  č.  71/1967  Z.  z.
o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  začaté
správne konanie. 

Dňa 25. 01. 2019 bola informácia o začatí správneho konania v súlade s § 82 ods. 7
zákona o ochrane prírody a krajiny zverejnená na internetovej stránke mesta. V stanovenej
lehote (5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) bol potvrdený záujem byť účastníkom
v uvedenom  konaní:  Slovenský  zväz  ochrancov  prírody  a krajiny,  základná  organizácia
Košice 2013 (SZOPK ZO Košice 2013), Ulica pokroku 7, 040 11 Košice zastúpené JUDr.
Mgr. Ladislavom Rovinským, predsedom SZOPK ZO Košice 2013 a Občianske združenie
Nádej  pre  Sad  Janka  Kráľa,  Švabinského  20,  851  01  Bratislava  (adresa  na  doručovanie
písomností: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava) zastúpené Ing. Katarínou Šimončičovou.
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Mesto Rožňava, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny v zmysle § 69
zákona o ochrane prírody a krajiny v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,  v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku  

u p o v e d o m u j e

o začatí konania a zároveň v súlade s § 21 správneho poriadku  nariaďuje

na deň  24. 06. 2019  (pondelok), 10.00 hod.

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním (ohliadkou) so stretnutím pozvaných 

pred bytovým domom na ul. Kyjevská č. 8 – 10 v Rožňave
 (v blízkosti lokality výrubu),

počas ktorej bude možné podávať pripomienky a námety. 

Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve
musí byť osvedčený podľa osobitých predpisov. 

Ing. Martina Bakošová
           samostatný odborný referent

Doručuje sa:
1. Vlastníci a nájomcovia bytového domu Kyjevská č. 8 – 10, 048 01 Rožňava (doručovanie

písomností  sa vykonáva verejnou vyhláškou,  písomnosť  sa  vyvesuje  na  úradnej  tabuli
mesta Rožňava a zverejňuje na webovej  stránke mesta Rožňava po dobu 15 dní,  teda
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.)

2. Alexander Lakatoš, Kyjevská č. 8, 048 01 Rožňava (zástupca vlastníkov a nájomcov č.1)
3. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06  Bratislava
4. Slovenský zväz  ochrancov prírody a krajiny,  základná organizácia  Košice  2013,  Ulica

pokroku 7, 040 11 Košice
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Touto verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho
pojednávania vlastníkom a nájomcom bytového domu Kyjevská č. 8 -10, 048 01 Rožňava,
ako  žiadateľom o vydanie  súhlasu  na  výrub drevín  podľa  § 47  ods.  3  zákona  NR SR č.
543/2002    Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania má v zmysle § 26
správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky, a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli
mesta Rožňava a zverejnené na webovej stránke mesta Rožňava po dobu 15 dní.

Potvrdenie  o dátume vyvesenia  a zvesenia  oznámenia  o začatí  konania  a nariadenia
ústneho pojednávania:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis
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