
Obec Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany                                                                                                                                                              

____________________________________________________ 

 

 

Informácia o začatom správnom konaní obce Poruba 

 v katastrálnom území Brezany  č.j. 88/2017 

  

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

predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď 

písomne na adresu: obec Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany, alebo elektronicky na adresu: 

obecporuba@stonline.sk, v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie. 

 

      

Žiadateľ: Obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom obce 

                Družstevná 367/1,  

                972 12 Nedožery-Brezany 

                IČO 00 318 302 

 

Výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-

Brezany v areáli Základnej školy Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, Družby 339/2,     

972 12 Nedožery-Brezany, na pozemku registra C KN parc.č. 123/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, v k.ú. Brezany, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods.3 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 

 11 ks stromov smrek sp. s obvodmi stromov 54 cm, 55 cm, 65 cm, 2 x 69 cm, 70 cm, 78 

cm, 79 cm, 90 cm, 107 cm, 123 cm, 

 5 ks lipa sp. s obvodmi stromov 66 cm, 67 cm, 74 cm, 76 cm, 99 cm, 

 3 ks borovica sp. s obvodmi stromov 103 cm, 116 cm, 165 cm. 

 

Obvody stromov boli merané vo výške 130 cm nad zemou. 

Dôvod: Výzva Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská 

Bystrica, evidovaná na obci Nedožery-Brezany pod číslom 550/2016 dňa 14.10.2016 na 

zabezpečenie bezodkladného výrubu stromov, ktoré sú vysokého vzrastu a ktoré rastú 

v ochrannom pásme verejného vodovodu (DN 400) prechádzajúceho cez pozemok 

registra C KN parc.č. 123/1 v k.ú. Brezany.  

 

        

 

Správne konanie začalo dňa: 23.01.2017 

 

Zverejnené dňa 23.01.2017 (číslo 88/2017/002) 

Zodp. Ing.Katarína Jankovová 
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