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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, 5  zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Žiadateľ:  Matej Mikula, Horská 907/63, 045 01  Moldava nad Bodvou                                                                                             

 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín vzrastom strom – s obvodmi kmeňov cca 

50 cm  meranými vo výške 130 cm nad zemou (1 ks listnatej a 1 ks ihličnatej, bez ďalšej 

špecifikácie), ktoré rastú v zastavanom území mesta na mieste voľne prístupnom verejnosti, 

na pozemku p. č. C-KN 1773/1,  k. ú. Rožňava (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 719 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 Budovateľská 647/19,  

048 01  Rožňava).   

 

Dôvod na výrub: dreviny sú vysadené do tesnej blízkosti bytového domu - zasahujú do okien 

(ohrozujú sklené výplne) a spôsobujú nadmerné tienenie. 

Podľa priloženej fotodokumentácie koreňový systém môže zasahovať aj do ochranného pásma 

podzemnej inžinierskej siete  (plynová prípojka) a môže poškodzovať základy bytového domu. 

 

Žiadosť doručená dňa:  30. 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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