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Oznámenie 

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín, ktoré rastú na parcelách               

C-KN č. 1151 a 1148/2, k. ú. Kamenica nad Cirochou.  

  

Obec Kamienka, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení 

neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti: 

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6,  zo dňa 10.01.2022, podľa § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) 

oznamuje začatie konania 

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub: 

 

Strom č. 1051 – Lipa veľkolistá (Titia platyphyllos) – obvod kmeňa 170 cm. 

Strom č. 1053 – Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) – obvod kmeňa 167 cm. 

Strom č. 1054 - Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) – obvod kmeňa 204 cm. 

Strom č. 1055 - Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) – obvod kmeňa 137 cm. 

Strom č. 1057 – Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) – obvod kmeňa 135 cm. 

Strom č. 1063 - Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) – obvod kmeňa 275 cm. 

Strom č. 1072 – Čremcha obyčajná (Prunus padus) – obvod kmeňa 98 cm. 

Strom č. 1046 - Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) – obvod kmeňa 156 cm. 

Strom č. 1057 – Javor poľný (Acer campestre) – obvod kmeňa 210 cm. 

Strom č. 1071 – Javor mliečny (Acer platanoides) – obvod kmeňa 199 cm. 

Strom č. 1084 – Borovica lesná (Pinus Sylvestris) – obvod kmeňa 197 cm. 

 

ktoré rastú  na pozemkoch C-KN č. 1151 a 1148/2, k. ú. Kamenica nad Cirochou.  Žiadosť 

bola odôvodnená tým, že plánovaný výrub drevín je z dôvodu ich zlého zdravotného stavu , 

stromy sú výrazne prevádzkovo nebezpečné – so silným poškodením na kmeni, rozsiahlym 

preschnutím koruny, poprípade infikované drevorozkladnou hubou. 

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku 

 

nariaďuje 

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 
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26.01.2022 o 09:00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním 

rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho 

doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 

v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom                         

s priemerom najmenej päť centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške 130 centimetrov               

od zeme na kmeni a na koreňovom nábehu. 

   

 

 

 

                   Ing. Benjamín Blaha 

                                    starosta obce 

 

Doručí sa:  

 

- Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou, 067 83 

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 

Humenné 

-Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce 

 

 

 

 
                                                                          
 

 

  

 


