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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: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 00 328 758
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín:

p. č.

druh dreviny

obvod
kmeňa
meraný
vo výške
v cm
alebo
výmera v m2

1

Tuja západná trojkmeň

168/20

2

Tuja západná

58/130

3

Tuja západná –
dvojkmeň

110/20

4

Smrek obyčajný

129/130

5

Smrek obyčajný

110/130

6

Smrek obyčajný

162/130

7

Smrek obyčajný

172/130

pozemok
p. č. KN-C/E
k. ú. Rožňava

LV

lokalita výrubu

C 534 / E 49/1

0 / 4493

miestny cintorín

C 2081/52

3001

park pred Strednou odbornou
školou technickou, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
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8

Smrek pichľavý

73/130

9

Smrek pichľavýdvojkmeň

86/50

10

Smrek pichľavý

89/130

11

Smrek pichľavý –
dvojkmeň

88/45

12

Smrek pichľavý dvojkmeň

85/86

13

Smrek pichľavý

77/130

14

Borievky plazivé

15

Borievky plazivé

Záhradnícka ulica, Rožňava nad nástupišťami autobusovej
stanice (EUROBUS-u)

C 1470/27

3001

50

C 2299 / E 319/1

0 / 4493

križovatka Košická – Šafárikova,
pred budovou Košická 1
v Rožňave

42

C 2222/1

3001

Námestie baníkov v Rožňave –
pri pomníku Františky
Andrássyovej

ktoré rastú v zastavanom území mesta, na pozemku vo vlastníctve mesta Rožňava („ostatná
plocha“ – dreviny č. 1 až 13 a „zastavaná plocha a nádvorie“ – dreviny č. 14 a 15), v Pamiatkovej
zóne Rožňava (drevina č. 15) alebo v jej ochrannom pásme (dreviny č. 1 až 14), na území s I.
stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny rastú na miestach voľne
prístupných verejnosti, sú súčasťou verejnej zelene.
Dôvody na výrub: u drevín č. 1 až 3 je dôvodom na výrub negatívny vplyv koreňového systému
na hrobové miesta, oporný múr, u drevín č. 4 – až 13 je dôvodom zlý zdravotno – biologický stav
v dôsledku čoho ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť lokalít, kde sa rastú, zlomom alebo vývratom,
u drevín č. 14 a 15 je dôvodom potreba revitalizácie zelene v daných lokalitách.
Žiadosť doručená dňa: 15. 6. 2022
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, elektronického
(alena.baffyova@roznava.sk), alebo ústneho (do zápisnice) potvrdenia záujmu byť účastníkom
v začatom správnom konaní. Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez
autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3
pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa
osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.
Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva (§ 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny v nadväznosti na § 19 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších
predpisov).

Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce

