
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 

Obec Gočovo, Gočovo 92, 049 24 Vlachovo  

Obec Gočovo, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny na základe určenia podľa 
ust. § 69 ods. 3  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

Číslo: ŠSOPaK 10/2022-01 
Gočovo, dňa 08.03.2022  
 

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

 
V súlade s ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK) oznamujeme začatie nasledovného 
správneho konania: 
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov.  
Žiadateľ: Obec Vlachovo, Letná 71, 04924 Vlachovo  
Predmet žiadosti:  
 

- 1 ks dreviny druhu smrekovec opadavý  (Larix decidua) s obvodom kmeňa 190cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou,  

- 6 ks drevín druhu topoľ biely ( Populus alba) s obvodmi kmeňov 160 cm, 200 cm, 
190 cm, 180 cm, 190 cm, 220 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou,  

- 1 ks dreviny druhu lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 90 cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou,  

- 3 ks drevín javor mliečny (Acer platanoides) s obvodmi kmeňov 140 cm, 120 cm, 
130 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou,  

 
Dreviny sa nachádzajú na pozemku parc.č. KN C 238/1   druh pozemku ostatná plocha vo 
výmere 4504 m2

 v  katastrálnom území Vlachovo, vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Ako dôvod žiadateľ uvádza: 
Dôvodom podľa uvedenia v žiadosti je výrub dreviny nevyhnutný nakoľko sa nachádza 
v tesnej blízkosti oplotenia areálu kultúrneho domu a v tesnej blízkosti miestnej komunikácie, 
ktorá bude v blízkej dobe zrekonštruovaná. Pri pôsobení negatívnych vplyvov počasia hrozí 
vývrat predmetných   drevín a tým ohrozujú majetok obce a  ohrozujú zdravie a životy 
obyvateľov pohybujúcich sa v blízkosti drevín.  
Žiadosť bola doručená dňa 01.03.2022   
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom 
konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa 
zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: janka.puskasova@dobsina.sk. 
 
Zverejnené: 08.03.2022  


