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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:  Ing. Branislav Maduda, Nĕmcovej 35/4, 040 01  Košice                                                                                              

 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub  3 ks briez previsnutých (Betula pendula) s obvodmi 

kmeňov cca 80 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v zastavanom území mesta, 

na pozemkoch  p. č. C-KN 1989/12, k. ú. Rožňava (drevina č. 1 a č. 2)  a C-KN 1989/129,  k. ú. 

Rožňava (drevina č. 3)  evidovaných  na LV č. 5055 (drevina č. 1 a č. 2)  a LV 6271 (drevina č. 3), 

v zastavanom území mesta. Ide o zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa a o  územie 

s  I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (lokalita výrubu – pred budovou      

s. č. 3859 na Letnej ulici v Rožňave). 

 

Dôvod na výrub: negatívny vplyv drevín na podzemné inžinierske siete (drevina č. 1 a č. 2)  

a okolité nehnuteľnosti (oplotenie – drevina č. 1 a č. 2, radové garáže – drevina č. 3); dreviny č. 1 

a č. 2 bránia zámeru realizovať stavebné úpravy na oplotení. Zároveň sa na  žiadateľa už niekoľko 

rokov obracajú obyvatelia okolitých bytových domov s požiadavkou na zabezpečenie výrubu briez 

a ich nahradenie menej alergénnymi druhmi.    

 

Žiadosť doručená dňa:  27. 1. 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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