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Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany  č. j. 702/2019 

v katastrálnom území Poruba 

  

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 Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná č. 

367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, alebo elektronicky na adresu: info@nedozery-brezany.sk, 

starosta@nedozery-brezany.sk, v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia informácie. 

Žiadateľ: obec Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany, IČO 00318426 

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesného 

pôdneho fondu v zastavanom území obce Poruba v areáli Materskej školy Poruba - 7 ks 

ovocných stromov z toho: 2 ks stromov - slivka sp. (obvod kmeňov 50 cm a 80 cm) a 5 ks 

stromov - jabloň sp. (obvod kmeňov 3 x 80 cm, 82 cm a 83 cm), s obvodmi kmeňov 

meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v katastrálnom území Poruba na pozemku 

registra C KN parc. č. 808/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku 

registra C KN parc. č. 806, druh pozemku záhrada, vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust.      

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

 

Dôvod: Stromy sú prestarlé, suché, hrozí ich vyvrátenie alebo odlomenie konárov a nakoľko 

rastú v areáli Materskej školy Poruba, bezprostredne ohrozujú bezpečnosť, zdravie a život 

detí navštevujúcich zariadenie materskej školy ako i ostatných ľudí nachádzajúcich sa 

v areáli. 

 

 

 

Správne konanie začalo dňa: 19.03.2019 

 

Zverejnené dňa:  19.03.2019 (702/2019-265) 

Zodp.:  Ing. Katarína  Jankovová 
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