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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

pozemok
 p. č. KN-C/E
k. ú. Rožňava

LV lokalita výrubu

1 Smrek obyčajný 875/130
C 875/8 3001

pri bytovom dome 
Kozmonautov 1 v Rožňave 2 Smrek obyčajný 50/130

3 Smrek obyčajný 70/130
C 875/162 3001

pri ZŠ s VJM Kozmonautov 2
v Rožňave

ktoré rastú v zastavanom území mesta, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Rožňava (druh pozemku
„ostatná plochy“), mimo pamiatkovo chráneného územia,  na území s I. stupňom ochrany podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny rastú na miestach voľne prístupných verejnosti,   sú
súčasťou verejnej zelene.

Dôvod na výrub:   ohrozenie zdravia a majetku osôb v dôsledku zlého zdravotného stavu drevín 

Žiadosť doručená dňa:  15. 6. 2022
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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
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