
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 byť 
účastníkom 

v konaní 
71676//54844/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 smrek - (Picea abies) 
Na pozemku parc.č. 9978/1 

 v k.ú. Komárno 
Žiadateľ:  

Alžbeta Gerhátová 
Komenského ul. 34 
945 01 Komárno 1 

24.10.2016 31.10.2016 

71680/54845/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 smrek - (Picea abies) 

1 ks orech kráľovský - (Juglans 
regia) 

Na pozemku parc.č. 3523 
 v k.ú. Komárno 

Žiadateľ:  
Anna Trenková 

Ul. gen. Klapku 60 
945 01 Komárno 

24.10.2016 31.10.2016 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spis. č. 54443/RPMaŽP/2016, Süll Tamás a Süll Kinga, na pozemku parc. č. 2177 v k.ú. 
Komárno, Pevnostný rad 
 
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 
spoločenská 
hodnota(€) 

prirážkový 
index1) 

výsledná 
spoločenská 
hodnota  

smrek (Picea abies) 120 cm 1658 d) 0,8   1326,40 

 
1. spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35 
Vyhlášky č. 24/2004 Z.z. 
 
d) 0,8 ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním 
konkrétnej plochy územia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


