
 

MESTO  ROŽŇAVA 
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,  

 životného prostredia a pozemných komunikácií 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

 
 

Tel.: 058/77 73 111, 7773211           Bankové spojenie                      Internet            IČO:  00328758               

Fax: 058/73 24 509               SK40 0200 0000 0000 2722 8582     www.roznava.sk                        DIČ: 2020937116 

E-mail: alena.baffyova@roznava.sk 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Rožňava 

 2836/2021-31034-VYST 
Ing. Alena Baffyová 

058-7773211 
20. 5. 2021 

 

 

Vec    

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, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Žiadateľ:  Tibor Takáč, Edelényska 1989/36, 048 01  Rožňava 

                                                                                         

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom 

kmeňa  120 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou (druh smrek obyčajný), ktorý rastie 

v zastavanom území mesta na mieste voľne prístupnom verejnosti, na pozemku p. č. C-KN 4040,     

k. ú. Rožňava (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 031 m2 evidovaná  na LV č. 3001, vlastník 

– mesto Rožňava, územie s  I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, lokalita 

výrubu – pri vstupe do bytového domu Edelényska 34,  048 01  Rožňava) 

 

Dôvod na výrub:  skutočnosť, že drevina rastie blízko bytového domu a ohrozuje ho, ide o drevinu 

nestabilnú a/ v dôsledku jej vzrastu, keďže sa až vo výške vyššej ako 130 cm nad zemou 

rozkonáruje („je ťažká, na jednom pníku vyrástli dva kmene“), b/ v dôsledku toho, že má 

„obnažený“ koreňový systém 

 

Žiadosť doručená dňa:  15. 2. 2021 

 

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 alebo elektronického 

potvrdenia (alena.baffyova@roznava.sk) záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.  
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