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INFORMÁCIA
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. S2019/237/698) zo dňa 11.03.2019, doručenou dňa 11.03.2019, 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 3 ks drevín, rastúcich na pozemku p.č.
KN-C 651/1 (druh pozemku: ostatná plocha, v zastavanom území obce) v kat. území 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-2019/000578002 MOJ zo dňa 28.02.2019) 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
informuje
o začatí správneho konania vo veci vyššie uvedenej žiadosti Obce Košeca, na vydanie súhlasu
na výrub nasledovných drevín a odôvodnenia:
- 3 ks smrek ( rastúce v areáli ZŠ Košeca, obvody kmeňov 168,166 a 151 cm): stromy svojim
koreňovým systémom narúšajú a poškodzujú stabilitu betónového chodníka vedľa budovy
telocvične ZŠ a taktiež zasahujú do základov tejto budovy, čím ich narúšajú. Konáre stromov
poškodzujú strechu budovy. Stromy sú veľmi vysoké a pri silných vetroch hrozí zlomenie
kmeňov, resp. ich vyvrátenie, čo predstavuje vážne riziko poškodenia budovy telocvične ZŠ (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
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Ladce písomne alebo elektronicky na: l.sedikova@ladce.sk. V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa
určuje lehota na potvrdenie záujmu do 5 dní odo dňa zverejnenia tohto upovedomenia, t.j. do
18.03.2019.
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
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