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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 

OcÚPA-595/2019-3099 

z 03. 12. 2019 

 

OU-TN-OSZP1-2019/040301-

002/BAL 

 

Ing. Balušíková/032-7411673  

 

12. 12. 2019 

Vec  

Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub chráneného stromu lipy malolistej č. 5 (Tilia cordata Mill) 

zo Skupiny líp pri kostole a cintoríne v Porube v katastrálnom území Poruba 

- oznámenie o začatí správneho konania  

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že 

dňa 09. 12. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 

žiadosti obce Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany, z 03. 12. 2019. 

 

Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub chráneného stromu lipy 

malolistej č. 5 (Tilia cordata Mill) v katastrálnom území Poruba, rastúcej na parcele KNC č. 530, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav stromu 

a preschnutá koruna. Strom rastie na verejnom priestore a je súčasťou chránených stromov 

Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube, evidenčné číslo v štátnom zoznam S 61. Celkový 

počet stromov v skupine je 9, predmetom žiadosti je strom označený číslom 5, parametre stromu 

nie sú podľa štátneho zoznamu chránených stromov zistené. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu  na 

Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe  (po 

telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní 

od doručenia tohto oznámenia.  

 

  Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od 

zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo 

elektronickou poštou  prihlásiť za účastníka konania.  
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Rozdeľovník 

Obec Poruba č. 95, 972 11 Lazany 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza 

Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre, Samova 3, 949 01 Nitra 

 
 

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk: 
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2 

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín 

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec 

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4 

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava 

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Ing. Jana Hurajová 

       vedúca odboru 
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