
Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 
 

Správne konanie 
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť 
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné 
doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad Komárno, Referát projektového manažmentu 
životného prostredia, Námestie generála Klapku 7, 94501 Komárno alebo elektronicky 
na adresu ozp@komarno.sk v lehote určenej o začatí každého správneho konania 
od zverejnenia informácie. 
 
Číslo konania Predmet konania Dátum 

zverejnenia 
informácie 

Lehota na 
potvrdenie 
záujmu by ť 
účastníkom 

v konaní 
6853/2497/RPMaŽ
P/2017 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 
v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 
Z.z o ochrane prírody a krajiny v platnom 

znení: 
1 ks javor horský Acer pseudoplatanus) 

1 ks pagaštan pleťový (Aesculus carnea) 
2 ks breza biela (Betula pubescens) 

7 ks breza previsnutá (Betula pendula) 
5 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus) 

2 ks čerešňa pílkatá (Cerasus serrulata) 
2 ks jaseň štíhly (Fraxinus exelsior) 

1 ks jaseň mannový (Fraxinus ornus) 
1 ks gledíčia trojtŕňová (Gleditsia 

triacanthos) 
2 ks cyprušťek Lawsonov 

(Chamaecyparis lawsoniana) 
6 ks jaseňovec metlinatý   
(Koelreuteria paniculata) 

7 ks jabloň Scheideckerova  
 (Malus scheideckeri) 

3 ks jabloň purpurová  (Malus x purpurea) 
3 ks jabloň planá  (Malus pumila) 
2 ks jabloň okrasná (Malus sp.) 
1 ks moruša biela (Morus alba) 

3 ks smrek obyčajný (Picea abies) 
5 ks smrek pichlavý (Picea pungens) 

3 ks borovica nigra (Pinus nigra) 
3 ks borovica strobus (Pinus strobus) 
3 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) 

53 ks tujovec východný  

15.3.2017 22.3.2017 



(Platycladus orientalis) 
2 ks topoľ čierny (Populus nigra) 

1 ks topoľ biely(Populus alba) 
1 ks dub letný (Quercus robur) 

2 ks agát biely (Robinia pseudoacacia) 
3 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 

13 ks lipa (Thilia sp.) 
 

Na pozemkoch parc.č. 10801/4, 6, 
10800/1,2, 10799/4,5, 10798, 10797/2, 

10796, 10794/2, 10793, 10791/1,4, 
10790, 10788 

 v k.ú. Komárno 
 

Žiadateľ:  
BEST LIFE INVEST s.r.o. 

Mieru č. 1 
945 01  Komárno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


