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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, Geromettova 95, 966 21 Lovča, IČO 00320820 požiadala o výrub 

drevín nachádzajúcich sa v intraviláne obce Lovča, parcela č. C KN 159 – ostatná plocha, miestne 

pohrebisko, vlastník pozemku Obec Lovča. 

Druh dreviny Počet 

Obvod 
kmeňa 

o1,3  (cm) 

Zdravotný stav 

Tuja západná 70 ks 30 - 60 

Poškodené radikálnym rezom vo výške 300cm. 

Dreviny nemajú hlavný kmeň, ale viaceré kodominantné 
kmene. 

Koruny stromov sú otvorené, prevísajúce, lámu sa a 
poškodzujú majetok. 

 

Odôvodnenie žiadosti 

Stromy sa nachádzajú v intraviláne obce Lovča na miestnom pohrebisku, v izolovanom stromoradí 

vystavenom nárazom vetra. V bezprostrednej blízkosti stromov sa nachádzajú hroby s náhrobnými 

kameňmi. Priemerná výška drevín je 650cm. Stromy nemajú hlavný kmeň, ale nad koreňovým 

nábehom sa delia na viaceré kodominantné kmene. Vo výške 300cm nad zemou boli stromy radikálne 

zrezané, a tým výrazne poškodené. Tento rez bol dôvodom chaotickej výmladnosti. Zmladené 

kmeňové výhonky sa ohýbajú, lámu a pádom poškodzujú hroby. Stromy sa lámu aj na báze kmeňa, 

kde vzniká tlakové vetvenie kodominantných kmeňov. Takéto zlomené stromy bývajú okamžite 

odstraňované. 

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 3.5.2022 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Dolná Trnávka a Lovča: 3.5.2022 
Zverejnené na web stránke obce Dolná Trnávka a Lovča: 3.5.2022 
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