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Vec :   

Žiadosť Súkromnej spojenej školy EDURAM, so sídlom na ul. Maurerovej č.55,    053 42 

Krompachy o vydanie súhlasu  na  výrub drevín na pozemku  parc. C KN č. 3027/5 kat. 

územie Krompachy, zo dňa 13.02.2020 

__________________________________________________________________________ 

 

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

neskorších predpisov o začatí správneho konania.   

V súlade s § 82 ods. 7  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje Mesto Krompachy začatie 

nasledovného správneho konania: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody  

a krajiny.  

Žiadateľ: Súkromná spojená škola EDURAM, so sídlom na ul. Maurerovej č.  55,                 

053 42 Krompachy, zastúpená riaditeľom školy Ing. Ladislavom Maturkaničom. 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín, 2 ks   borovice   a 2 ks smrekovec opadavý,  

ktoré majú hrúbku  kmeňa vo výške 1,2 m nad zemou  cca 90 cm a rastu  na pozemku parc.        

C KN č.3027/1 v k. ú. Krompachy, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie.  

Dôvodom žiadosti na výrub drevín je: 

1. Dreviny  sú výškovo nad úrovňou budovy školy a v prípade   silného vetra  vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia budovy vyvrátením  drevín. Zároveň nastáva aj ohrozenie 

osôb a motorových vozidiel parkujúcich v blízkosti  stromov. 

2. Ihličie upcháva odtokové otvory na plochých strechách školy. 

3. Koreňová sústava narúša a poškodzuje odpadovú kanalizáciu  a zberné nádrže. 

 

Žiadosť doručená dňa:  13.02.2020  
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V  súlade  s   § 82  ods. 3 zákona  o  ochrane   prírody  a  krajiny  Mesto Krompachy žiada 

 

                 do 7 pracovných dní  
 

od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Meste Krompachy, Námestie 

slobody 1, 053 42 Krompachy, alebo elektronickou formou na emailovú adresu  

(anna.cupajova@krompachy.sk) záujem byť účastníkom v  uvedenom  správnom  konaní. 

 

                            

 

               v. r. 

                                                                                    Ing. Iveta Rušinová  

                                                                         primátorka mesta 

                         

Zverejnené dňa:    02.03.2020                                      

 

 

 

 

 


