
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 
doru čiť buď písomne na adresu: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia, 
Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno, alebo elektronicky na adresu zp@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 

47498/46918 

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: 2 ks drevín 

na parc. č. 11514  v k.ú. Komárno 
Žiadateľ: Ollé Roland, Ul. gen. Klapku       

č. 64, 945 04  Komárno 

28.5.2012 4.6.2012 

47626/46985 

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: 1ks dreviny  
na pozemku s parc. č. 6441/1  v k.ú. 

Komárno 
Žiadateľ: Ing. Gabriel Kollár, Družstevná 

4, 945 01  Komárno 

28.5.2012 4.6.2012 

47722/46984 

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: 1ks dreviny 

na pozemku s parc. č. 2742  v k.ú. 
Komárno 

Žiadateľ:Ildikó Kabátová, Vodná 1/10, 
945 01  Komárno 

28.5.2012 4.6.2012 

47583/46948 
 

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: 15 ks drevín 
a 25m2 krovitého porastu na pozemku s 

parc. č. 6071  v k.ú. Komárno 
Žiadateľ: KOMVaK a.s., E.B.Lukáča 25, 

945 01  Komárno 

28.5.2012 4.6.2012 

 


