
Obec Podrečany 

 

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

 

Obec Podrečany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 69 

ods. 3 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje 

informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody 

a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona. 

 

Žiadateľ: 

Obec Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

IČO: 00 316 172 

 

Predmet žiadosti: 

udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre nasledovné dreviny v k.ú. Lovinobaňa, 

v zastavanom území obce, v lokalitách: 

 

A) 

p.č. 84/1 zastavaná plocha a nádvorie, LV č.626 

 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa 

o1,3 

Zdravotný stav 

Jedľa (Abies grandis) 

Smrek (Picea abies) 

Vŕba (Vŕba biela) 

Breza (Betula pendula) 

Borovica (Pinus sylvestris) 

1 

1 

1 

1 

2 

87 

90 

150 

70 

100,96 

 

 

 

 

 

 

B)  

p.č. 708/1 zastavaná plocha a nádvorie, LV č.626 

 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa 

o1,3 

Zdravotný stav 

Smrek (Picea abies) 

Tuja (Thuja occidentalis) 

1 

1 

81 

78 

 

 

C) 

p.č. 5000/1 zastavaná plocha a nádvorie, LV č.626 

 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa 

o1,3 

Zdravotný stav 

Jedľa (Abies grandis) 

 

Smrek (Picea abies) 

8 

 

2 

190,160,135,140,174, 

135,151,137 

100,105 

 



 

D) 

p.č. 1 zastavaná plocha a nádvorie 

 

Druh dreviny Počet Obvod kmeňa 

o1,3 

Zdravotný stav 

Smrek (Picea abies) 

 

Breza (Betula pendula) 

7 

 

1 

121,121, 85,117, 

171,168, 40 

145 

 

 

 

 

z nasledovných dôvodov: 

- Zhoršenie zdravotného stavu drevín 

- Ohrozenie inžinierskych sietí 

- Narušovanie statiky stavieb v blízkosti rastúcich drevín 

- Ohrozenie bezpečnosti, života a zdravia obyvateľov (chodcov) 

- Ohrozenie susedných nehnuteľností pri poveternostných podmienkach 

- Pri Evanjelickom kostole narušenie spevnených plôch stavby 

 

 

Správne konanie začalo dňa 03.02.2023 podaním žiadosti. 

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní je v súlade s § 82 

ods. 7 v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je 

potrebné potvrdenie záujmu doručiť v zákonom stanovej lehote - do piatich pracovných 

dní od zverejnenia oznámenia na adresu:  

 

Obec Podrečany 

Podrečany 190, 985 54 Podrečany 
 

písomné potvrdenie alebo elektronickou formou (e-podanie) resp. na adresu 

obec@podrecany.sk alebo podatelna@podrecany.sk,  ktoré musí byť do troch pracovných dní 

doplnené v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného 

predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 
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