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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Kamenica nad Cirochou 

 Obu-704/2020 Štefan Balberčák 
057/7793286 

18.12.2020 

 

VEC: Žiadosť o výrub drevín 

 

Obec Kamenica nad Cirochou, IČO: 00323101, v zastúpení Ing. Monika 

Hamaďaková, starostka obce Vás žiada o začatie konania na vydanie súhlasu na 

výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z.). 

 

1. Obec Kamenica nad Cirochou plánuje výrub drevín na verejnom priestranstve 

z dôvodu, že obec má už dlhodobo problém s opadávaním konárov 

z predmetných drevín na miestnu komunikáciu a na elektrické vedenie, nad 

ktorým sa konáre nachádzajú. Hrozí, že konáre sa môžu pri zlých 

poveternostných podmienkach zlomiť a poškodiť majetok (vozidlá), alebo 

spôsobiť chodcom škody na zdraví.  

 

Obec Kamenica nad Cirochou v súlade s § 69 ods. 3 zákona  543/2002  Z.z.       o 

ochrane prírody a krajiny, požiadala listom zo dňa 10.12.2020 Okresný úrad 

Humenné o určenie obce, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub 

predmetných drevín. 

 

Okresný úrad Humenné,  v súlade so  zákonom č.  543/2002  o ochrane prírody  a 

krajiny určil listom č. OU-HE-OSZP-2020/013812-002 zo dňa 16.12.2020 obec, 

ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub predmetných drevín. Určenou 

obcou je Obec Kamienka. 

 

Predmetné  určenie  bolo  zverejnené  ako  úradný  oznam  na  webovom  sídle  a 

úradnej tabuli obce dňa 18.12.2020.
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Obec požiadala správcu parcely C-KN 675/1 na ktorých rastú predmetné dreviny 

o stanovisko k žiadosti. Správca – Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Odštepný závod 

Kamenica nad Cirochou zaslal obci dňa 7.12.2020 súhlasné stanovisko s výrubom 

drevín.   

Obec Kamenica nad Cirochou je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch od platenia správneho poplatku oslobodená. 

 

Dreviny rastú na parcele C-KN 675/1 k.ú. Kamenica nad Cirochou. 

 

Jedná sa o 2 kusy drevín: 

 

2 ks Vŕba (Salix Linné) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 220, 240 

cm.   

 

 

 

 

 

Prílohy:  

 

Stanovisko správcu parcely 

 

Kópia katastrálnej mapy 

 

Výpis z listov vlastníctva 

 

Fotodokumentácia 

 

S pozdravom  

            

 

 

 

                                                                       Ing. Monika Hamaďaková 

                                                                                starostka obce 
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