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Vec : 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú na pozemku registra E KN  parc. 

č. 90895, druh pozemku orná pôda, k. ú. Krompachy, žiadateľa Mesto Krompachy, 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy zo dňa  07. 11.2018_________________________ 

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

neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje Obec Slovinky 

začatie nasledovného správneho konania: 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody  

a krajiny.  

 

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra E KN  parc. 

č. 90895, druh pozemku orná pôda, k. ú. Krompachy, umiestneného v zastavanom území obce 

v počte a druhové zloženia:  

 

1. Topoľ čierny (Populus nigra) 4 ks, s obvodom kmeňa 205, 145, 140, 165 cm, 

meraným vo výške 130 cm od zeme 

2. Topoľ osikový (Populus tremula) 2 ks, s obvodom kmeňa 168, 142 cm, meraným vo 

výške 130 cm od zeme 
 

Žiadosť bola  odôvodnená skutočnosťami, že dreviny požadované na výrub sú v zlom zdravotnom 

stave, sú vyschnuté alebo postupne vysychajú. Rastú okolo cesty na miestny cintorín a ohrozujú 

občanov mesta a ich majetok. Dňa 10.10.2018 sa jeden z topoľov po silnom vetre zlomil a mesto 

Krompachy ho muselo spíliť a odstrániť o čom bo informovaný OÚ Spišská Nová Ves odbor 

starostlivosti o ŽP. 

 

Žiadosť doručená dňa:  07.11.2018  

 

V  súlade  s   § 82  ods. 3 zákona  o  ochrane   prírody  a  krajiny  Obec Slovinky žiada 

 

                 do 7 pracovných dní  
 

od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Obec Slovinky, Slovinky 58,  

053 40 Slovinky, alebo elektronickou formou na (stavebnyuradobce@gmail.com) záujem byť 

účastníkom v  uvedenom  správnom  konaní. 

 

                                         

 

             

                                                                         Gabriela Kopnická 

                                                                        starostka obce 


