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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  zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Žiadateľ:  Martina Ďuránová a Slavomír Ďurán, obaja bytom Kyjevská 1875/1, 048 01  Rožňava                                                                                              

 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín vzrastom strom -  2 ks brezy previsnuté   

(Betula pendula) s obvodom kmeňa 150  cm (1) a 160 cm (2) meraným vo výške 130 cm nad 

zemou,     1 ks orech kráľovský (Juglans regia) s  obvodom kmeňa 150 cm meraným vo výške 50 

cm nad zemou (3), ktoré rastú  v zastavanom území mesta, na pozemku p. č. C-KN 395,  k. ú. 

Nadabula (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 225 m2 evidovaná  na LV č. 2369, vlastník – 

žiadateľ,  územie s  I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 

Dôvod na výrub: dreviny rastú pozdĺž oplotenia pozemku, sú v zhoršenom zdravotnom stave 

(polosuché, naklonené), ich koruny presahujú až na miestnu komunikáciu vedúcu súbežne 

s oplotením. V  prípade orecha sa podľa žiadosti nejedná o výrub produkčnej ovocnej dreviny 

za účelom výsadby novej ovocnej dreviny realizovanej do 18 mesiacov odo dňa výrubu.   

 

Žiadosť doručená dňa:  10. 3. 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.baffyová@roznava.sk) záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.  
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