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I N F O R M Á C I A 

o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Žiadosťou (č. S2020/249/514) zo dňa 12.03.2020, doručenou dňa 12.03.2020, požiadala 
O b e c   K o š e c a, v zastúpení starostom obce Mgr. Radomírom Brtáňom Hlavná ulica 36/100, 
018 64 Košeca, tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrub 1 ks drevín a krovitého porastu, 
rastúcich na pozemku   KN-C 650/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v zastavanom 
území obce)  v k. ú. Košeca, pozemok je vo vlastníctve Obce Košeca (LV č.1)  a o výrub 6 ks 
drevín rastúcich na pozemku  KN-C 652/3 (druh pozemku: ostatná plocha, v zastavanom území 
obce)  v k. ú. Košeca, pozemok je vo vlastníctve Obce Košeca (LV č.1).   

 

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie. 

Obec Ladce, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom, ako príslušný orgán štátnej 
správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako 
príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e), 
§ 69 ods. 1 písm. a) a na základe určenia Okresného úradu Ilava (č. OÚ-IL-OSŽP-2020/000342-
002 MOJ zo dňa 30.01.2020) v zmysle § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/, v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 
zákona  

i n f o r m u j e 

o začatí správneho konania vo veci vyššie uvedenej žiadosti Obce Košeca, na vydanie súhlasu 
na výrub nasledovných drevín, krovitého porastu a odôvodnenia: 
 
- 1 ks  smrek obyčajný  (obvod kmeňa 157 cm )  
- krovitý porast – borovica (rozloha 24 m2) 
- 3 ks  smrek obyčajný  (obvod kmeňov: 142,150 a 159 cm)  
- 1 ks  smrekovec opadavý (obvod kmeňa 157 cm) 
- 1 ks  javor poľný (obvod kmeňa 175 cm) 
- 1 ks buk lesný (obvod kmeňa 86 cm) 
 

       

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  

POD 185/2020-

2693/2020 
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O výrub stromov a krovitého porastu sa žiada z dôvodu pripravovanej realizácie stavby : Košeca 
– prístavba a rozšírenie kapacity základnej školy. Uvedené dreviny sú projektovou 
dokumentáciou pre stavebné povolenie určené na výrub, nakoľko ich umiestnenie je prekážkou 
pre realizáciu prípravných a stavebných prác na uvedenej stavbe. Vydanie stavebného povolenia 
na uvedenú stavbu sa predpokladá v období marec- apríl 2020a následne by sa mali začať 
realizovať stavebné práce.  
  Zdravotný stav smreku rastúceho na pozemku KNC 650/1 je dobrý. Ostatné stromy rastú 
v skupinke blízko seba, ich koruny si navzájom konkurujú. Konárová sústava smrekov 
a smrekovca je preto v značnej miere z vnútorných strán kmeňov redukovaná s početným 
množstvom suchých konárov ohrozujúcich osoby pohybujúce sa pod korunami stromov. Kmeň 
javora sa asi 1 m nad zemou rozvetvuje do viacerých hlavných konárov. Jeden z nich je zlomený 
a suchý. V mieste rozvetvenia kmeňa sa nachádza rana po odrezanom konári. Cez ranu preniká 
do javora poškodzovanie kmeňa s rizikom jeho rozštiepenia. Buk (podobne ako javor) sa asi 1 

m nad zemou rozvetvuje do viacerých konárov. Viaceré z nich sú preschnuté a polámané. 
Smrekovec má viacero konárov preschnutých a polámaných. (cit. zo žiadosti) 
 
 
 
 
Prípadným ďalším účastníkov konania, ktorí majú v zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť 
účastníkom v začatom správnom konaní, oznamujeme, že svoj záujem je nutné potvrdiť Obci 
Ladce písomne alebo elektronicky na: l.sedikova@ladce.sk. V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa 
určuje lehota na potvrdenie záujmu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 
upovedomenia, t.j. do 19.03.2020. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v 
Ladcoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní. 

  

 

 

                                                                                     
       

Ing. Jaroslav Koyš  

                                                                                                             starosta obce 

 
 

Vyvesené : 12.03.2020 
Zvesené:    19.03.2020 
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