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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 

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

neskorších predpisov obec Dolná Trnávka zastúpená starostkou Ing. Katarínou Lajčiakovou, 

ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci 

výrubu drevín v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené 

zákonom. 

Žiadateľ, Obec Lovča požiadal o výrub drevín nachádzajúcich sa v intraviláne obce 

Lovča, v izolovanom stromoradí vystavenom nárazom vetra. V bezprostrednej blízkosti 

stromov sa nachádza rodinný dom a oplotenie, multifunkčné ihrisko, chodník. V okolí stromov 

sa vo zvýšenej miere pohybuje verejnosť a parkujú osobné automobily. Pri silnom vetre 

dreviny predstavujú riziko ohrozenia života ľudí a poškodenia majetku. Dreviny sa nachádzajú 

v k. ú. Lovča, obec Lovča, intravilán, parcely č. C KN 19/1 – orná pôda, 19/2 orná pôda, 21/1 – 

trvalo trávnatý porast, vlastník pozemkov: Obec Lovča, IČO 00 320 820.  

Žiadateľ žiada o vydanie kladného súhlasu a povolenie na výrub drevín za účelom ochrany 

a bezpečnosti osôb a ochrany poškodenia majetku. Dôvodom žiadosti je ochrana ohrozenia zdravia 

alebo života človeka a hrozba vzniku značnej škody na majetku.  

Špecifikácia drevín:   

Smrek obyčajný 7 ks obvod kmeňa  104, 108, 110, 117, 122, 123, 130 cm 

Smrekovec opadavý 2 ks obvod kmeňa 37, 95 cm 

Duglaska tisolistá 1 ks obvod kmeňa 110 cm 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je 

potrebné doručiť písomne na obecný úrad Dolná Trnávka, alebo elektronicky na 

podatelna@dolnatrnavka.sk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie. 

                

 

V Dolnej Trnávke, dňa 29.10.2021 

Zverejnené na úradnej tabuli Dolná Trnávka a Lovča:  29.10.2021 

Zverejnené na web stránke obce Dolná Trnávka a Lovča: 29.10.2021 
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