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Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany  č. j. 855/2019 

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 mimo zastavaného územia obce Poruba - 5 ks ovocných stromov z toho: 4 ks 

stromu - čerešňa sp. (obvod kmeňa 50 - 83 cm) a 1 ks stromu - hruška sp. (obvod kmeňa 50 

cm), s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou a náletového  krovitého 

porastu – malinčie sp., slivky sp., vŕba sp. (spolu s výmerou 490 m2), ktoré rastú 

v katastrálnom území Poruba na pozemku registra C KN parc. č. 1328/3, druh pozemku trvalý 

trávny porast, 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: Výrub drevín sa týka ruderálneho spoločenstva stromov a krov nižšieho významu, 

ktoré rastú pozdĺž spojovacej komunikácie medzi obcou Kanianka a Poruba, dreviny sú 

neudržiavané, dochádza k ukladaniu odpadu do porastov, v korunách stromov sú viditeľné 

suché konáre, sú potenciálnou hrozbou zlomenia, dreviny rastú na verejnom priestranstve, a 

tým bezprostredne ohrozujú bezpečnosť, zdravie a život ľudí. 

 

 

 

 

Správne konanie začalo dňa: 04.12.2019 

 

Zverejnené dňa:  04.12.2019 (855/2019-1237) 

Zodp.:  Ing. Katarína  Jankovová 

 

 

 

 

 

IČO: 00318302, DIČ: 2021162737, web: www.nedozery-brezany.sk, email: starosta@nedozery-brezany.sk 

mailto:info@nedozery-brezany.sk
mailto:starosta@nedozery-brezany.sk
http://www.nedozery-brezany.sk/
mailto:starosta@nedozery-brezany.sk

