
O B E C      V I Š Ň O V É 

 

Obecný úrad Višňové č. 60, 916 16 pošta Krajné   

________________________________________________________________ 
 

Informácia o začatom správnom konaní obce Višňové v k.ú. Višňové č.j. 83-001/2019  

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

predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany prírody a krajiny.  

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď 

písomne na adresu: Obec Višňové,  Obecný úrad 916 16 Višňové č. 60 alebo elektronicky na 

adresu: visnove@slovanet.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.  

 

Žiadateľ: 

 

Soňa Szekulová, Nobelova 48/A,  831 02 Bratislava 

 

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesného 

pôdneho fondu – 1 ks 1 ks lipa veľkolistá  (Tilia platyphyllos) obvodom kmeňa 80 cm 

meraným vo výške 130 cm nad zemou a 2 ks javor horský – klen (Acer pseudoplatanus) 

obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, nachádzajúce sa 

v zastavanom území   na pozemku registra „C“ KN parc.č. 26, druh pozemku trvalý trávnatý 

porast v k.ú. Višňové, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, v zmysle ust. § 47 ods.3 zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
 

Dôvod: Stromy sú polosuché, ich zdravotný stav je nevyhovujúci, dreviny sú staré a poškodené 

a vplyvom vetra  hrozí ich vyvrátenie, sú naklonené a rastú v bezprostrednej blízkosti rodinného 

domu s.č. 15, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky  a rodinného domu č. 14. 

 

 

Správne konanie začalo dňa: 18.09.2019 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:  19.09.2019 

 

Zverejnené na web stránke obce Višňové dňa: 19.09.2019 

 

 

 

 

Zodpovedný: Pavol Hluchý, starosta obce 
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