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Vec
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les
- upovedomenie verejnou vyhláškou
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 68 písm. h) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v
súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu
podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub drevín rastúcich mimo lesa a súčasne podľa § 21 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s terénnou ohliadkou na deň
24. augusta 2017, t.j. vo štvrtok o 8.00 hod.
Správne konanie bolo začaté doručením žiadosti spoločnosti Agrodružstvo-S, družstvo, 050
01 Revúca, Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„tunajší úrad“) dňa 28. 07. 2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les
v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka a Muráň. Predmetom žiadosti sú nasledovné parcely
KN „C“ v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka,
1. druh pozemku trvalý trávny porast:
- č. 2963, 2911, 2781/6, 2781/5, 2781/8, 2781/10, 2781/12, 2781/13 – lokalita Hôrka, Zadná
Hôrka, Od Lehoty, Pod Čižmáriková
- č. 2641, 2490/1 – lokalita Potôčky, Lašťoky
- č. 2319/2 – lokalita Vrchná rúbanka
- č. 2211 – lokalita Pod kútami
- č. 2014/2/1 lokalita Predhájik
- č. 1852/1 lokalita Obršár
- č. 1606/1, 1668/1, 1597 - lokality Kopane, Za jaminou, Pod jaminou
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- č. 1393 lokalita Pred zadnou dolinou
- č. 1466, 1199/1, 1188, 831, 900/1/2, 1189 - lokalita Pasiečky, Dielnô, Pri kolibe, Dielik,
Kráčavy
2. druh pozemku orná pôda:
- č. 2013/1, 2140/1, 704/1
a parcely KN „C“ v katastrálnom území Muráň, druh pozemku trvalý trávny porast č. 2119lokalita Peprovice, 2209 – lokalita Zadné Peprovice a parcela 664/1.
Podľa predloženej žiadosti sa jedná o výrub stromov – najmä vŕby, jelše, topoľa osikového
a krovitého porastu tvoreného najmä vŕbou, šípkou, trnkou, bršlenom a topoľom osikovým.
Dôvodom na výrub drevín je rozrastanie náletu drevín na pozemkoch, ktoré sa následne nedajú
využívať na poľnohospodárske účely, znižuje sa tak žiadateľovi dotačná výmera. V prípade
výrubov na ornej pôde ide hlavne o okrajové časti pozemkov, u trvalých trávnych porastov ide
o väčšie plochy v rôznom stupni zarastenia náletovými drevinami.
Prípadné námietky alebo pripomienky k predmetu správneho konania žiada tunajší úrad
predložiť do termínu konania ústneho pojednávania, alebo priamo na ústnom pojednávaní.
Stretnutie účastníkov konania bude v budove tunajšieho úradu, Komenského 40,
kancelária č. 407.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené, v súlade s § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Muránska Dlhá Lúka a Obce Muráň. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia oznámenia. Tunajší úrad preto žiada Obec Muráň a Muránsku Dlhú
Lúku, aby oznámenie vyvesili na stanovenú dobu na svojej úradnej tabuli. Po zvesení žiada
oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Doručuje sa:
1. Agrodružstvo-S, družstvo, 050 01 Revúca
2. Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Muránska planina, J.Kráľa 12, 050 01
Revúca
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie č.
11, 041 50 Košice
5. Obec Muránska Dlhá Lúka, 050 01 Revúca
6. Obec Muráň, 049 01 Muráň
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