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VEC: Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v k. ú. Moravský Svätý Ján, lokalita CK Závod – žiadosť o 

vyjadrenie k výrubu 

  

Spoločnosť NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4837/B, si Vám týmto dovoľuje ako vecne a miestne príslušnému 
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresnému úradu Senica, odboru starostlivosti o životné 
prostredie 

 

oznámiť, 

 

že plánuje uskutočniť výrub drevín (v lokalite CK Závod) v zmysle § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s odvolávkou na ustanovenia § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 
2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 
 

V zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov,  

oznamujeme orgánu ochrany prírody a krajiny, že výrub je plánovaný na obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2021.  
 

Dreviny s obvodmi kmeňov meranými v 130 cm: 

Oblasť  
plocha 

krovín  v 
m2  

obvod kmeňa 
meraním v 130 cm 
nad zemou - druh 

dreviny   

celkom 

počet 
stromov 
v ks 

parcela 

CKN 
Druh pozemku  K.Ú. 

poznámky / dôvod 
odstránenia stromov   

CK Závod 
kalisko 

175 m2   

topoľ  1x 45 cm                      
3x 50 cm                                  
1x 60 cm                                  
1x 75 cm                                   
1x 120cm                              
2x (180-185 cm)                 
8x (40-45cm)                         

17 
8721/1, 
8721/35 

orná pôda  
Moravský 
Svätý Ján 

Dôvodom odstránenia 
uvedených stromov je 
potreba udržania 
bezpečnostného pásma 
okolo technického 
zariadenia  CK Závod 
a zabezpečenia 
bezpečnej prístupovej 
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borovica  1x 40 cm                  
1x 50 cm                               
2x (50-60cm)                              
4x (70-80 cm)                          
6x (80-90cm)                        
9x (90-100cm)                      
8x(100-110cm)                      
6x (110-120cm)                  
3x (120-130cm)                            
1x 150 cm  

41 

cesty k CK Závod pre 
obsluhu, údržbu, 
prípadne záchranné 

zložky.   

vŕba  2x (85 - 90 cm) 2 

agát  43x (30-40 cm)          
20x (40-50cm)               
11x (50-60cm)                   
9x (60-70 cm)                     
2x (70-80 cm)                       
3x (80-90cm)                          
7x (90-100 cm)                            
3x (100-110 cm)                         
1x (110-120 cm)                           
1x (120-130cm)                  
2x(140-150cm) 

102 

breza  2x (70-80cm)                
2x (80-90cm)                      
1x 95cm                                
2x(100-110cm)    

7 

                                                                                      Spolu:   169 ks 

 

 

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. 
 

 

S pozdravom   

      

 

 

                   Ing. Martin Kollár 

           vedúci oddelenia HSE a QPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č.: 1, situácia lokality 

                   2, fotodokumentácia   



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 


