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Vec 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov o začatí správneho konania  

 

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) oznamujeme začatie 

nasledovného správneho konania:  

 

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

 

Ţiadateľ:  Lukáš Kováč (1986), Jána Brocku  1769/9, 048 01  Rožňava  

 

Predmet ţiadosti: vydanie súhlasu na výrub 2 ks briez previsnutých  s obvodmi kmeňa 95 cm, 140 

cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a 2 ks jedlí bielych s obvodmi kmeňa 99 cm, 75 cm 

meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku p. č. KN-C 4290,  k. ú. Rožňava 

(zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m
2
, 1- zastavané územie mesta,  LV č. 1774, vlastník 

pozemku: žiadateľ,  I. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, lokalita výrubu – 

okolie RD Jána Brocku 1769/9, 048 01  Rožňava). 

 

Dôvodom na výrub uvedeným v žiadosti je ich negatívny vplyv na zdravie a majetok (alergie, 

poškodzovanie stavby koreňovým systémom, u jedlí aj zhoršený zdravotný stav). 

 

Ţiadosť doručená dňa:  14. 9. 2016   

 

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  

od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou 

(alena.baffyová@roznava.sk)  záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.  

 

 

 

Ing. Ferenc Porubán 

vedúci odboru 
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Dátum zverejnenia :  ....../....../2016 o ..... hod. 


