
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 
80626/57027//RPMaŽP/2016 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 agát biely (Robinia 
pseudoacacia) 

1 ks topoľ (Populus sp.) 
1 ks čerešňa (Prunus avium) 

Na pozemkoch  parc.č. 
10166/1,9,18 

 v k.ú. Komárno 
Žiadateľ:  

Ing. Peter Takács 
Nádvorie Európy 60/3685 

945 01  Komárno  

22.12.2016 29.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
spis. č. 56323/RPMaŽP/2016, Štefan Hátas, na pozemku parc.  č. 2742 v k.ú. Komárno 
v cintoríne 
 
Spoločenská hodnota drevín vyčíslená na základe  prílohy  č. 33 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody v znení neskorších predpisov 
 
druh dreviny obvod 

(cm) 
základná 
spolo čenská 
hodnota(€) 

prirážkový 
index1) 

výsledná 
spolo čenská 
hodnota  

agát (Robinia 
pseudoacacia) 

150 cm 1612 c) 0,6   d) 0,8 g) 1,2 928,51 

 
1. spolo čenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexo m pod ľa prílohy č. 35 
Vyhlášky č. 24/2004 Z.z. 
 
c) 0,6 -  ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v 
rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie) 
- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo 
drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty 
povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov 
d) 0,8 ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním 
konkrétnej plochy územia 
g) 1,2 - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, 
vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta 
 
 
 


