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Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP3-2022/016415-021

Košice
06. 12. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad“), ako miestne a
vecne príslušný orgán štátnej správy 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 v spojení s § 68 písm. n)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe
žiadosti Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice zo dňa 16.03.2022 (ďalej len „žiadateľ“), konajúc v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

I.
podľa § 47 ods. 3 zákona

vydáva súhlas

žiadateľovi na výrub 11 ks stromov a krovitých porastov o celkovej výmere 261 m² nasledovných druhov: 1 ks topoľ
čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 375 cm, 6 ks orech kráľovský (Juglans regia) s obvodmi kmeňov 44 cm,
98 cm, 94 cm, 63 cm, 100 cm, 45 cm, 4 ks breza previsnutá (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 71 cm, 73 cm, 124
cm, 24 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom ich rozkonárenia a krovitých porastov z
toho 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech kráľovský (Juglans regia), pohánkovec (Fallopia sp.)
o výmere 93 m², 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech kráľovský (Juglans regia), ruža šípová
(Rosa canina) o výmere 33 m², 1 ks plochy druhu baza čierna (Sambucus nigra) o výmere 12 m², 1 ks plochy druhu
pajazmín (Philadelphus), tavoľa (Physocarpus), ruža šípová (Rosa canina) o výmere 23 m², 1 ks plochy druhu baza
čierna (Sambucus nigra), drieň (Cornus sp.), orech kráľovský (Juglans regia) o výmere 93 m² a 1 ks plochy druhov
baza čierna (Sambucus nigra) a drieň (Cornus sp.) o výmere 7 m², rastúcich na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 10048/1,
č. 10046/1, č. 10046/2, 10095/2, pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3547/3, č. 3546/15, kat. úz. Brody, pozemkoch reg.
„E“ parc. č. 10046/1, č. 10051/7, č. 10051/501, č. 10046/501, pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4025, č. 4022/1, kat. úz.
Nové Ťahanovce, vo vlastníctve fyzických osôb, Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu,
Železníc Slovenskej republiky a Slovenského vodohospodárskeho podniku, lokalita ul. Hlinkova v Košiciach.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

1. Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu: „Most č. M5850 na
ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do konca februára kalendárneho
roka).
2. Všetku drevnú hmotu z vyrúbaných drevín spracovať a odstrániť do 5 pracovných dní po zrealizovaní výrubu
najneskôr do konca februára kalendárneho roka z dôvodu, že nahádzaná haluzina je potenciálnym hniezdiskom pre
drobné spevavce.
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3. Pri výrube stromov, krovitých porastov a odstraňovaní drevnej hmoty žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k ohrozeniu
života, k poškodeniu okolitých objektov, pozemkov, drevín a prostredia.
4. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie
Hornádu, Odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (ďalej len „SVP š. p.") :
- predmetná drevná hmota bude zoštiepkovaná a zapracovaná do ornice na pobrežných pozemkoch,
- z prietokového profilu toku bude odstránená všetka popadaná drevná hmota z výrubu,
- prípadné poškodenie toku uviesť do pôvodného stavu,
- počas výrubu nesmie dôjsť jeho činnosťou k ohrozeniu akosti vody v toku,
- termín začatia a ukončenia výrubu je potrebné oznámiť správcovi vodného toku min. 7 dní vopred mailom na
adresu: lukas.slosar @svp.sk a kosice@svp.sk,
- mechanizmy použité na ťažbu a odvoz drevnej hmoty musia byť v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo k úniku
ropných látok do povrchových aj podzemných vôd,
- zodpovednosť za prípadné škody spôsobené iným užívateľom resp. vlastníkom susedných nehnuteľností nesie
žiadateľ, resp. osoba ktorej bude vydaný súhlas na výrub,
- žiadateľ je povinný si zabezpečiť povolenie na vstup na pozemky vo vlastníctve tretích osôb,
- v prípade havarijnej situácie kontaktovať havarijného technika – Ing. Kapitána 0903/908234 alebo dispečing
055/633 36 26.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľovi :

1. Uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu v zmysle projektu náhradnej výsadby k stavbe „Most č. M5850 na
ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ vypracovaného Správou mestskej zelene v Košiciach z decembra 2020 v
rozsahu 30 ks stromov a 393 ks krovitých porastov nasledovných druhov: 2 ks javor mliečny (Acer platanoides“), 1 ks
javor cukrový (Acer saccharinum), 3 ks jabloň purpurová (Malus purpurea), 2 ks korkovník amurský (Phellodendron
amurense), 1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), 3 ks jarabina mukyňová (Sorbus aria), 3 ks jarabina brekyňová
(Sorbus torminalis) s obvodmi kmeňov min. 14 – 16 a výškami min. 2 – 2,5 m, 4 ks muchovník lamarckov
(Amelanchier lamarckii), 3 ks smrekovec opadavý (Larix decidua), 3 ks borovica čierna (Pinus nigra), 3 ks borovica
lesná (Pinus sylvestris), 2 ks borovica hladká (Pinus strobus) s výškou min. 125 cm – 150 cm, krovité porasty: 131
ks drieň biely (Cornus alba), 32 ks dulovec japonský (Chaenomeles japonica), 32 ks vtáčí zob vajcolistý (Ligustrum
ovalifolium), 32 ks hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea), 67 ks tavoľník Thunbergov (Spiraea thunbergii ) s
výškami min. 40 – 60 cm, 67 ks dráč Júliin (Berberis julianae), 32 ks rakytník rešetliakov (Hippophae rhamnoides) s
výškami min. 80 – 100 cm, na pozemkoch reg „E“ parc .č. 10115/8 a č. 10116, kat úz. Nové Ťahanovce, vo vlastníctve
Mesta Košice, v termíne ku dňu kolaudácie stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“.
2. Pri realizácii náhradnej výsadby nevysádzať dreviny v trase vedenia existujúcich inžinierskych sietí a v ich
ochrannom pásme.
3. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizovať dosadbu v zmysle tohto rozhodnutia.
4. Doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby s uvedením parc. č. pozemku, druhu a
počtu drevín v lehote 15 dní od uskutočnenia celej určenej náhradnej výsadby.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného
podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

II.
podľa § 82 ods. 9 písm. a) zákona

zastavuje konanie v časti žiadosti

o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu druhu orech kráľovský“ (Juglans regia) s obvodom kmeňa 60 cm meraného
vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku reg „E“ parc. č. 10095/2, kat. úz. Brody, vo vlastníctve fyzických
osôb a 1 ks krovitého porastu druhu jabloň (Malus sp.) o výmere 28 m², rastúceho na pozemku reg „E“ parc .č.
10094/2, kat. úz. Brody, vo vlastníctve fyzických osôb a v správe Slovenského pozemkového fondu.
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Odôvodnenie
Dňa 16.03.2022 bola okresnému úradu doručená žiadosť žiadateľa o vydanie súhlasu na výrub 12 ks stromov z toho
1 ks topoľ čierny (Populus nigra), 7 ks orech kráľovský (Juglans regia), 4 ks breza previsnutá (Betula pendula),
a krovitých porastov o celkovej výmere 289 m² z toho 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech
kráľovský (Juglans regia), pohánkovec (Fallopia sp.), 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech
kráľovský (Juglans regia), ruža šípová (Rosa canina), 1 ks plochy druhu baza čierna (Sambucus nigra), 1 ks plochy
druhu jabloň (Malus sp.), 1 ks plochy druhu pajazmín (Philadelphus), tavoľa (Physocarpus), ruža šípová (Rosa
canina), 1 ks plochy druhu baza čierna (Sambucus nigra), drieň (Cornus sp.), orech kráľovský (Juglans regia) a 1 ks
plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra) a drieň (Cornus sp.), rastúcich na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 10048/1,
č. 10046/1, č. 10046/2, č. 10095/2, č. 10094/2, pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3547/3, č. 3546/15, kat. úz. Brody,
pozemkoch reg. „E“ parc. č. 10046/1, č. 10051/7, č. 10051/501, č. 10046/501, pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4025,
č. 4022/1, kat. úz. Nové Ťahanovce.
Dôvodom výrubu drevín je rekonštrukcia stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“.

Súčasťou podania boli nasledovné doklady:
- Výpočet spoločenskej hodnoty drevín v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška“), vypracovaný Správou mestskej zelene v Košiciach;
- Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
č. 09022/2021/OR KE/SŽTS-2 zo dňa 10.12.2021 k výrubu drevín;
- Dendrologický prieskum drevín vypracovaný Správou mestskej zelene v Košiciach z decembra 2020;
- Projekt náhradnej výsadby vypracovaný Správou mestskej zelene v Košiciach z decembra 2020;
- Projektová dokumentácia k stavbe „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka , Hlinkova ul. Košice“ v rozsahu
sprievodná správa.

Okresný úrad po preskúmaní predložených dokladov zverejnil v zmysle § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej
stránke informáciu o začatí správneho konania dňa 21.03.2022, pričom stanovil lehotu 5 pracovných dní na doručenie
písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní. V stanovenej
lehote sa do konania prihlásili Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova č. 3/b, 811 06 Bratislava
(ďalej len „OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa“), Občianske združenie NUFIA, Bankov č. 4089, P.O.Box N – 24, 040 21
Košice (ďalej len „OZ NUFIA“) a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Košice 2013,
Pokroku č. 7, 040 11 Košice (ďalej len „SZOPK ZO Košice 2013“), ktorí splnili podmienky pre účasť v konaní
podľa zákona.

Listom zo dňa 26.03.2022 doručenom okresnému úradu dňa 28.03.2022 OZ NUFIA požiadalo o zaslanie kópie spisu
v uvedenom správnom konaní v zmysle § 23 správneho poriadku a o poskytnutie informácie v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Okresný úrad tejto žiadosti
vyhovel a požadovanú informáciu zaslal OZ NUFIA listom č. OU-KE-OSZP3-2022/018039-002 zo dňa 31.03.2022
formou scanu požadovaných podkladov.

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a SZOPK ZO Košice 2013 v prihlásení do konania žiadali v zmysle § 33 ods. 2
správneho poriadku o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia, aby sa k nim mohli vyjadriť.

K uvedenej požiadavke uvádza okresný úrad nasledovné:

Listom okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-012 zo dňa 18.07.2022 a následne listom č. OU-KE-
OSZP3-2022/016415 zo dňa 08.11.2022 formou verejnej vyhlášky bolo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku
oznámené, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k
podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote 5 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia v čase úradných hodín, pričom zároveň bolo oznámené, že s podkladmi
rozhodnutia je možné sa oboznámiť formou nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) v súlade s
§ 23 ods. 1 správneho poriadku na Okresnom úrade Košice.

Okresný úrad požiadavke o zaslanie podkladov nevyhovel, nakoľko znenie § 23 ods. 2 správneho poriadku neukladá
správnemu orgánu povinnosť požiadavke o zaslanie kópií podkladov vyhovieť. Účastníci konania a ich zástupcovia
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majú právo sa dostaviť na správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne im budú
poskytnuté aj kópie požadovaných dokumentov. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a SZOPK ZO Košice 2013 svoje
právo nahliadnuť do spisu nevyužili.

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa zároveň v prihlásení do konania žiadalo v súlade s § 84 ods. 1 zákona o zasielanie
písomností v listinnej podobe.

K uvedenej požiadavke okresný úrad uvádza nasledovné:

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov je orgán verejnej
moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. Na základe uvedeného okresný úrad požiadavke OZ
Nádej pre Sad Janka Kráľa nevyhovel.

Listom č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-007 zo dňa 22.04.2022 okresný úrad v zmysle § 18 ods. 3 a súčasne podľa
§ 21 ods. 1 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 25.05.2022,
so stretnutím na Hlinkovej ul. v Košiciach (most č. M5850 na ceste II/547). Oznámenie o nariadení ústneho
pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou bolo doručené všetkým účastníkom konania, vrátane odbornej
organizácie ochrany prírody a krajiny, a to Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Správe Regionálneho centra
ochrany prírody v Prešove, Švábska č. 4, 080 05 Prešov (ďalej len „ŠOP SR, RCOP Prešov“).

Vzhľadom na skutočnosť, že správny orgán predpokladal, že z objektívnych príčin nebude môcť vo veci rozhodnúť
v 60 – dňovej lehote, požiadal o predĺženie lehoty o 4 mesiace. S predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia boli
všetci známi účastníci konania upovedomení listom č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-009 zo dňa 23.05.2022.

Preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemkom - parcely reg. „E“ č. 10048/1, č. 10046/1, č. 10046/2, č. 10095/2,
kat. úz. Brody, parcely reg. „C“ č. 3547/3, č. 3546/15, kat. úz. Brody, parcely reg. „E“ č. 10046/1, č. 10051/7, č.
10051/501, č. 10046/501, kat. úz. Nové Ťahanovce, a parcely reg. „C“ č. 4025, č. 4022/1, kat. úz. Nové Ťahanovce,
na ktorých rastú dreviny navrhované na výrub nebolo žiadateľom zdokladované, nakoľko podľa § 22 ods. 9 vyhlášky
sa doklady podľa odseku 8 písm. c) nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu
umiestnenia stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom drevina rastie vyvlastniť. V zmysle § 17a zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych
ciest vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a na vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav možno vlastnícke
právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu vyvlastniť. V
zmysle § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov sú líniovou stavbou na účely tohto zákona najmä cesty a miestne komunikácie.

Ku konaniu okresný úrad prizval aj ŠOP SR, RCOP Prešov. Miestne šetrenie sa uskutočnilo za účasti zástupcu
žiadateľa, zástupcu tunajšieho úradu, zástupcu SZOPK ZO Košice 2013 a tiež zástupcu ŠOP SR, RCOP Prešov.
Zástupcovia OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a OZ NUFIA sa ústneho pojednávania nezúčastnili. Na miestnom šetrení
sa zistilo, že sa jedná o 11 ks stromov a krovitých porastov o celkovej výmere 261 m².

Riešené územie je situované v okolí mosta č. M58550 na ceste II/547 na Hlinkovej ul. v Košiciach. Dreviny rastúce
v blízkosti mosta sa musia odstrániť pre zabezpečenie prístupu mechanizácie ku konštrukcii mosta a sú situované
vo vzdialenosti maximálne do 10 m od okraju mosta a pešej lávky, pričom niektoré z nich sa priamo dotýkajú telesa
mostu. Na ich kostrových konároch je prítomné imelo (30 %), dochádza k ich preschýnaniu a tiež sú viditeľné
olámané konáre. Viacero stromov má jednostranné koruny a na kmeni sú prítomné poškodenia a tiež nebezpečné
tlakové vetvenie. Súčasťou dendrologického prieskumu bolo tiež zakreslenie drevín určených na výrub do situácie,
na ktorej je viditeľná hranica riešeného územia a tiež dreviny navrhované na výrub. Jedná sa o minimálne množstvo
drevín, keďže pôvodný návrh rátal s výrubom 20 ks stromov a 485 m² krovitých porastov. Na základe uvedených
skutočností okresný úrad konštatoval, že výrub týchto drevín je dôvodný. Na miestnom šetrení sa tiež zistilo, že
dreviny druhu orech kráľovský“ (Juglans regia) s obvodom kmeňa 60 cm a jabloň (Malus sp.) o výmere 28 m² boli
už v čase miestnej obhliadky odstránené neznámou osobou.

Z miestnej obhliadky bola spísaná zápisnica v zmysle § 22 správneho poriadku.
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Zástupca žiadateľa sa na miestnom šetrení vyjadril, že po obhliadke na mieste trvá na podanej žiadosti, ktorá
zohľadňuje požiadavku minimálneho výrubu stromov, čo písomne potvrdil zápisom do zápisnice.
Zástupca SZOPK ZO Košice 2013 sa na miestnom šetrení písomne do zápisnice vyjadril, že: „Len za podmienky
primeranej náhradnej výsadby zodpovedajúcej spoločenskej hodnote drevín určených na výrub, prípadne finančnej
náhrady v plnej výške rozdielu súhlasíme s výrubom“, čo písomne potvrdil zápisom do zápisnice.
Zástupca ŠOP SR, RCOP Prešov sa písomne do zápisnice vyjadril, že: ŠOP SR, RCOP Prešov odporúča povoliť
výrub navrhovaných drevín z dôvodu plánovanej rekonštrukcie mosta a jeho okolia. Výrub bude realizovaný v
mimovegetačnom období od 1.10 do konca februára kalendárneho roka a bude zaň vykonaná primeraná náhradná
výsadba na plochách určených orgánom ochrany prírody – podľa predloženého projektu. Dreviny odporúčané na
výrub rastú v tesnej blízkosti riešeného mosta. Sú naklonené, s poškodenými kmeňmi, imelom v korunách a tlakovým
vetvením. Zostávajúcu zeleň odporúčame ošetriť a chrániť podľa normy STN 83 7010.

Dreviny určené na výrub boli na miestnom šetrení vyznačené podľa § 22 ods. 12 a ods. 13 vyhlášky .

Z dôvodu, že náhradná výsadba za výrub predmetných drevín bola žiadateľom navrhovaná na pozemkoch reg „E“
parc .č. 10115/8 a č. 10116, kat úz. Nové Ťahanovce, druh pozemku orná pôda a lesný pozemok, tunajší úrad
požadoval od žiadateľa doplniť stanovisko Útvaru hlavného architekta Mesta Košice (ďalej len „stanovisko hlavného
architekta“) k projektu náhradnej výsadby.
Dňa 08.06.2022 žiadateľ doručil tunajšiemu úradu stanovisko hlavného architekta č. MK/C/2020/01644-2 zo dňa
11.11.2020 k projektu náhradnej výsadby. Vo vyjadrení sa konštatuje, že predložený návrh náhradnej zelene je možné
akceptovať z hľadiska územnoplánovacieho, architektonického a dopravného.

Dňa 16.06.2022 bol tunajšiemu úradu doručený aktualizovaný výpočet spoločenskej hodnoty drevín určených na
výrub bez drevín druhu orech kráľovský“ (Juglans regia) s obvodom kmeňa 60 cm a krovitého porastu druhu jabloň
(Malus sp.) o výmere 28 m², keďže tieto dreviny sa už na tvári miesta v čase miestneho šetrenia nenachádzali.

Dňa 28.06.2022 bol okresnému úradu elektronickou komunikáciou (emailom) doručený výpočet spoločenskej
hodnoty náhradnej výsadby vypracovaný Správou mestskej zelene v Košiciach.

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 11 979,97 € (slovom: jedenásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť
eur a deväťdesiatsedem centov) a spoločenská hodnota náhradnej výsadby je 9 852,93 € (slovom:
deväťtisícosemstopäťdesiatdva eur a deväťdesiattri centov).
Z dôvodu, že porast v druhovom zložení baza čierna (Sambucus nigra), svíb (Cornus sp.) a orech kráľovský (Juglans
regia) o celkovej výmere 93 m² určený na výrub sa nachádza na pozemku parc. č. 4025, kat. úz. Nové Ťahanovce,
druh pozemku „vodná plocha“, tunajší úrad požiadal SVP, š. p., ako správcu predmetného pozemku v súlade s § 32
ods. 3 správneho poriadku, o súčinnosť formou stanoviska k realizácií výrubu vyššie uvedených drevín v lehote 7
pracovných dní od doručenia tohto listu.
SVP, š. p. dňa 13.07.2022 doručil okresnému úradu listom č. CS SVP OZ KE 3807/2022/2 zo dňa 12.07.2022
stanovisko k výrubu vyššie uvedených drevín, v ktorom sa konštatuje, že predmetný výrub sa uskutoční na
parcelách v dotyku s drobným vodným tokom Ťahanovský kanál, ktorý je v danom úseku upraveným tokom. Voči
predmetnému výrubu nemajú námietky za predpokladu dodržania podmienok uvedených v stanovisku., ktoré sú
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Okresný úrad podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p. zahrnul
do podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-012 zo dňa 18.07.2022 oznámil všetkým účastníkom konania,
že v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom
rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípade navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote 5 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto upovedomenia v čase úradných hodín, pričom zároveň im bolo oznámené, že s podkladmi
rozhodnutia je možné sa oboznámiť formou nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) v súlade s
§ 23 ods. 1 správneho poriadku na Okresnom úrade Košice.

Dňa 25.07.2022 požiadal SZOPK ZO Košice 2013 elektronickou komunikáciou (emailom) tunajší úrad o informáciu
týkajúcu sa výšky spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub a spoločenskej hodnoty drevín navrhovaných na
náhradnú výsadbu. Informáciu požadoval zaslať v elektronickej podobe. Okresný úrad dňa 26.07.2022 informoval
občianske združenie o výškach spoločenských hodnôt predmetných drevín.
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V stanovenej lehote dňa 26.07.2022 sa z účastníkov konania k podkladom rozhodnutia vyjadril SZOPK ZO Košice
2013 nasledovne: „Žiadame doplniť finančnú náhradu vo výške rozdielu spoločenskej hodnoty drevín určených na
výrub a spoločenskej hodnoty drevín navrhovanej na náhradnú výsadbu, čo predstavuje sumu 2 126,00 eur".
Okresný úrad tejto požiadavke vzhľadom na nižšie uvedené nevyhovel.

Vzhľadom na to, že k objasneniu a zisteniu skutočného stavu veci bolo potrebné obstarať potrebné podklady, ako
aj vykonať nevyhnutné procesné úkony a zákonná lehota na vydanie rozhodnutia uplynula dňa 15.09.2022, správny
orgán opätovne požiadal o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 4 mesiace. S predĺžením lehoty na vydanie
rozhodnutia boli všetci známi účastníci konania upovedomení listom č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-014 zo dňa
13.09.2022.

Nakoľko sa následne zistilo, že účastníkmi konania sú aj vlastníci dotknutých pozemkov, na ktorých sa má realizovať
výrub, ako aj vlastníci pozemkov, na ktorých sa má realizovať náhradná výsadba, okresný úrad listom č. OU-KE-
OSZP3-2022/016415 zo dňa 14.09.2022 oznámil všetkým účastníkom konania začatie správneho konania formou
verejnej vyhlášky, a to po dobu najmenej 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a obce, v ktorom ich informoval
o priebehu miestnej obhliadky a ústneho pojednávania a o možnosti uplatniť svoje námietky najneskôr do 5
kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia.
Po uplynutí lehoty v termínoch 04.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022 a 28.10.2022 boli tunajšiemu úradu zaslané
potvrdenia správneho orgánu a obcí o zverejnení písomnosti s vyznačením požadovaných údajov.

Okresný úrad formou verejnej vyhlášky listom č. OU-KE-OSZP3-2022/016415 zo dňa 08.11.2022 oznámil všetkým
účastníkom konania, že v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípade navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia v čase úradných hodín, pričom zároveň im bolo oznámené,
že s podkladmi rozhodnutia je možné sa oboznámiť formou nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a
výpisy) v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku na Okresnom úrade Košice.
Po uplynutí lehoty v termínoch 28.11.2022, 02.12.2022 a 05.12.2022 boli tunajšiemu úradu zaslané potvrdenia
správneho orgánu a obcí o zverejnení písomnosti s vyznačením požadovaných údajov.
V stanovenej lehote sa z účastníkov konania k podkladom rozhodnutia nikto nevyjadril.

Okresný úrad zhodnotil vyššie uvedené podklady jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a dospel k tejto správnej
úvahe.

Okresný úrad pri svojom rozhodovaní o udelení súhlasu na výrub prihliadal na oprávnenosť v nevyhnutnom rozsahu
a vo verejnom záujme, ale aj na ekologické a estetické funkcie drevín, na druh a ich vlastnosti a funkcie, ktoré v
danom území plnia.

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil plánovanou rekonštrukciou stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a
lávka, Hlinkova ul., Košice“. Dreviny rastúce v blízkosti mosta sa musia odstrániť pre zabezpečenie prístupu
mechanizácie ku konštrukcii mosta. Cieľom projektu rekonštrukcie mosta z hľadiska funkčného, bezpečnostného a
enviromentálneho je odstránenie zlého stavu, obmedzenie postupného poškodzovania a zabezpečenie primeraného
technického stavu mosta a lávky na ich využívanie v budúcnosti. Z uvedeného je zrejmé, že dôvod výrubu drevín –
realizácia rekonštrukcie stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ je opodstatnený.

Predmetné územie, na ktorom dreviny navrhované na výrub rastú, nezasahuje do žiadneho chráneného územia,
resp. jeho ochranného pásma. V dotknutej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a
maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný
priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor, na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany
prírody podľa zákona. Ide o územie v ktorom platí 1. stupeň ochrany.

Okresný úrad dospel k záveru, že z celkového počtu 12 ks stromov a krovitých porastov o celkovej výmere 289 m²
je výrub dôvodný v prípade 11 ks stromov z toho 1 ks druhu topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 375
cm, 6 ks druhu orech kráľovský (Juglans regia) s obvodmi kmeňov 44 cm, 98 cm, 94 cm, 63 cm, 100 cm, 45 cm, 4
ks druhu breza previsnutá (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 71 cm, 73 cm, 124 cm, 24 cm, meraných vo výške
130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom ich rozkonárenia a krovitých porastov o celkovej výmere 261 m² z
toho 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech kráľovský (Juglans regia), pohánkovec (Fallopia sp.)
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o výmere 93 m², 1 ks plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), orech kráľovský (Juglans regia), ruža šípová
(Rosa canina) o výmere 33 m², 1 ks plochy druhu baza čierna (Sambucus nigra) o výmere 12 m², 1 ks plochy druhu
pajazmín (Philadelphus), tavoľa (Physocarpus), ruža šípová (Rosa canina) o výmere 23 m², 1 ks plochy druhu baza
čierna (Sambucus nigra), drieň (Cornus sp.), orech kráľovský (Juglans regia) o výmere 93 m² a 1 ks plochy druhov
baza čierna (Sambucus nigra) a drieň (Cornus sp.) o výmere 7 m².

V prípade 1 ks stromu druhu orech kráľovský“ (Juglans regia) s obvodom kmeňa 60 cm meraného vo výške 130 cm
nad zemou a 1 ks krovitého porastu druhu jabloň (Malus sp.) o výmere 28 m², je výrub bezpredmetný, nakoľko tieto
dreviny sa v čase miestnej obhliadky na svojom mieste nenachádzali.

Dreviny sa majú vyrúbať len v nevyhnutnom minimálnom rozsahu. Výrub drevín je opostatnený, nakoľko sa jedná
o rekonštrukciu mosta a lávky, ktorý je v nevyhovujúcom stave, je poškodený a neriešením tohto stavu môže dôjsť
k ďalším škodám s dopadom na obmedzenie až prerušenie dopravy a k ovplyvneniu bezpečnej cestnej dopravy,
pešej dopravy a vlakových súprav pod mostom. Taktiež dreviny, ktoré sú predmetom tohto konania sú naklonené,
napadnuté imelom a na ich kmeňoch sa vyskytujú defekty a poškodenia.

Podľa § 48 ods. 1 prvej vety zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny
povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa;
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Náhradná výsadba bola stanovená v rozsahu 30 ks stromov a 393 ks krovitých porastov nasledovných druhov: 2 ks
javor mliečny (Acer platanoides“), 1 ks javor cukrový (Acer saccharinum), 3 ks jabloň purpurová (Malus purpurea),
2 ks korkovník amurský (Phellodendron amurense), 1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), 3 ks jarabina mukyňová
(Sorbus aria), 3 ks jarabina brekyňová (Sorbus torminalis), 4 ks muchovník lamarckov (Amelanchier lamarckii), 3
ks smrekovec opadavý (Larix decidua), 3 ks borovica čierna (Pinus nigra), 3 ks borovica lesná (Pinus sylvestris),
2 ks borovica hladká (Pinus strobus), krovité porasty: 131 ks drieň biely (Cornus alba), 32 ks dulovec japonský
(Chaenomeles japonica), 32 ks vtáčí zob vajcolistý (Ligustrum ovalifolium), 32 ks hlohyňa šarlátová (Pyracantha
coccinea), 67 ks tavoľník Thunbergov (Spiraea thunbergii ) 67 ks dráč Júliin (Berberis julianae), 32 ks rakytník
rešetliakov (Hippophae rhamnoides), na pozemkoch reg „E“ parc .č. 10115/8 a č. 10116, kat úz. Nové Ťahanovce.
Termín uskutočnenia náhradnej výsadby bol stanovený v termíne ku dňu kolaudácie stavby „Most č. M5850 na ceste
II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“.

Vlastnícky vzťah k predmetným pozemkom bol preukázaný LV č. 2752, v zmysle ktorého sa jedná o pozemky vo
vlastníctve Mesta Košice bez zaťaženia vecným bremenom, resp. inou ťarchou. Na základe uvedeného konajúci
správny orgán uložil žiadateľovi náhradnú výsadbu na predmetných pozemkoch.

Podľa § 95 ods. 3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota uplatňuje pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a o
určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.

Spoločenská hodnota drevín bola určená odborným posudkom „Výpočet spoločenskej hodnoty drevín v zmysle
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“, vypracovaný SMsZ v Košiciach z februára 2022.
Podľa výpočtu spoločenskej hodnoty drevín, pri stanovení ktorej boli použité prirážkové indexy podľa vyhlášky,
je celková spoločenská hodnota drevín, na ktoré okresný úrad udeľuje súhlas na výrub 11 979,97 € (slovom:
jedenásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur a deväťdesiatsedem centov). Spoločenská hodnota drevín určených na
náhradnú výsadbu je 9 852,93 € (slovom: deväťtisícosemstopäťdesiatdva eur a deväťdesiattri cent).

Spoločenská hodnota drevín však nie je jediným hodnotiacim kritériom. Primeranosť náhradnej výsadby vždy závisí
od viacerých okolností, ktoré vyplývajú z daného konania a poznatkov a preto okresný úrad zohľadnil viaceré
okolnosti a podmienky výrubu. Najmä jeho rozsah, dôvod a opodstatnenosť výrubu, umiestnenie a funkčnosť drevín,
ich vek a zdravotný stav.

Taktiež nemožno mechanicky porovnávať spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub a spoločenskú hodnotu
náhradnej výsadby nakoľko to samo osebe nezohľadňuje skutočnosť, že povinná osoba, ktorej je uložená povinnosť
náhradnej výsadby, bude zabezpečovať starostlivosť o novovysadené dreviny a ich spoločenská hodnota bude
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v dôsledku zveľaďovania postupne narastať (rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 7S/15/2019 zo dňa
12.5.2021).

Rozsah náhradnej výsadby nie je vo vyhláške upravený a nie je upravený ani v ustanovení § 48 ods. 1 zákona. O
náhradnej výsadbe rozhoduje orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe predložených podkladov a
výsledkov správneho konania. V konaní vychádzal správny orgán zo žiadosti žiadateľa vypracovanej v zmysle § 22
ods. 8 vyhlášky, z vlastných zistení, obvyklého postupu a výsledkov miestneho zisťovania.

Pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby správny orgán zvažuje a prehodnocuje jednotlivé návrhy, vychádza aj z
návrhov účastníkov konania, avšak pri konečnom rozhodnutí zohľadňuje najmä priestorové danosti územia, či už v
mieste výrubu, alebo v mieste iného pozemku určeného na náhradnú výsadbu (na základe znalostí správcu pozemku),
tak aby nedošlo k prehusťovaniu a boli zabezpečené primerané stanovištné podmienky, a to nielen na samotnú
výsadbu, ale aj následný zdravý vývoj novovysadených jedincov.

Rozsah náhradnej výsadby bol stanovený s prihliadnutím na ustanovenie § 48 ods. 1 zákona, ktoré konajúcemu
orgánu ukladá povinnosť uložiť primeranú náhradnú výsadbu, čo bolo dodržané, nakoľko náhradná výsadba bola
stanovená v pomere stromov 11:30 a 393 ks krovitých porastov.

Okresný úrad určil náhradnú výsadbu vo vyššom počte, ako je počet vyrúbaných drevín. Dreviny určené na výrub
budú nahradené novými kvalitnými drevinami. Uložená povinnosť náhradnej výsadby a následná starostlivosť o
novovysadené dreviny zabezpečí, že ich spoločenská hodnota bude v dôsledku zveľaďovania postupne narastať.

Vzhľadom na vyššie uvedené považuje okresný úrad výrub za dôvodný a rozsah náhradnej výsadby za primeraný.

Aj napriek tomu, že sa v čase vydania tohto rozhodnutia na pozemkoch určených na náhradnú výsadbu nenachádzajú
inžinierske siete a ich ochranné pásma, okresný úrad možnosť ich existencie v čase realizácie náhradnej výsadby
zohľadnil v jednej z podmienok uvedenej vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa § 82 ods. 9 písm. a) zákona orgán ochrany prírody konanie zastaví, ak dôvod na konanie odpadol.

Vzhľadom k tomu, že strom druhu orech kráľovský“ (Juglans regia) s obvodom kmeňa 60 cm meraného vo výške
130 cm nad zemou, a krovitý porast druhu jabloň (Malus sp.) o výmere 28 m² boli už v čase miestnej obhliadky
odstránené neznámou osobou, okresný úrad dospel k záveru, že v časti žiadosti odpadol dôvod na konanie a preto
konanie v tejto časti žiadosti zastavil.

Okresný úrad pri posudzovaní predloženej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín postupoval v predmetnej veci
berúc do úvahy predložené podklady, vychádzal zo žiadosti žiadateľa, vypracovanej v súlade s § 22 ods. 8 vyhlášky,
z vlastných zistení, ktoré boli výsledkom miestneho šetrenia, z odborného stanoviska ŠOP SR, RCOP Prešov, ako
aj z vyjadrení a návrhov účastníkov konania a ďalších zúčastnených subjektov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol okresný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Okresný úrad upozornil žiadateľa, že osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto
súhlasu nedotknuté.

Toto rozhodnutie je podkladom pre rozhodnutie, ktorým bude vydané povolenie na niektoré činnosti podľa § 23
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Okresný úrad si listom č. OU-KE-OSZP3-2018/048208 zo dňa 14.12.2018 podľa § 68 písm. h) zákona vyhradil
pôsobnosť Mesta Košice podľa § 47 a § 48 zákona, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v celom územnom
obvode obce. Dôvodom vyhradenia pôsobnosti je možná predpojatosť pri rozhodovaní Mesta Košice v konaniach
vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemkoch patriacich do jeho vlastníctva.
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V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je
žiadateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského č. 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolenie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 84 ods. 6 zákona doručuje formou

verejnej vyhlášky

a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnená v mieste obvyklým spôsobom po dobu najmenej 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu a obce:

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie Komenského 52, 041 26 Košice a webová stránka
okresného úradu (http//www.minv.sk?starostlivost-o-zivotne-prostredie),
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
- Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce,
- Miestny úrad Mestskej časti Košice - Džungľa.

dátum vyvesenia:......................, odtlačok pečiatky, podpis:....................................

dátum zvesenia:......................, odtlačok pečiatky, podpis:......................................

Po uplynutí lehoty na uverejnenie rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2022/016415-021 zo dňa 06.12.2022 žiadame, aby
ste rozhodnutie s vyznačením požadovaných údajov zaslali na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice.

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 910/14, 040 01  Košice-
Sever, Slovenská republika
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie
11, 041 50  Košice, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava, Slovenská republika
NUFIA, Bankov 4089, 040 01  Košice, Slovenská republika
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Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ulica pokroku 7, 040 11  Košice, Slovenská republika
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06  Bratislava, Slovenská republika
Mária Borovská, Pri Hrušove 2865/14, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Ing. Peter Berta, Cesta pod Hradovou 800/25, 040 01  Košice, Slovenská republika
Marián Čelovský, Višňová 673/3, 044 42  Rozhanovce, Slovenská republika
Mária Vargovčáková, Za dolným mlynom 91/21, 040 16  Košice, Slovenská republika
Mária Nigutová, Na Hájiku 2259/10, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Martin Tresa, Ťahanovská 1924/37A, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Margita Borovská, Krosnianska 787/67, 040 22  Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Pavol Tresa, Repná 2115/3, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Agáta Zadrabajová, Holíčska 3167/19, 851 05  Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Martin Tresa, Ťahanovská 1924/37A, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Ján Takács, Magnezitárska 2087/25, 040 13  Košice, Slovenská republika
Anna Ničová, Klimkovičova 1239/20, 040 23  Košice, Slovenská republika
Katarína Gregová, Klimkovičova 1239/20, 040 23  Košice, Slovenská republika
Mgr. Jaroslav Borovský, Krásnohorská 2189/114, 040 11  Košice, Slovenská republika
Alena Bajusová, Južná 70/43, 076 22  Hriadky, Slovenská republika
Martin Borovský, Budimír 428, 044 43  Budimír, Slovenská republika
Mária Pazderáková, Repná 2862/59, 040 13  Košice, Slovenská republika
Anna Migová, Repná 2142/61, 040 13  Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Alžbeta Nagyová, Repná 40, 040 13  Košice, Slovenská republika
Mária Tujvelová, Zupkova 6, Košice  040, Slovenská republika
Milka Golierová, Berlínska 8, 040 13  Košice, Slovenská republika
Pavol Solár, Dýkova 26, 586 01  Jihlava, Slovenská republika
Marta Bokomlašková, Berlísnka 3, 040 13  Košice, Slovenská republika
Anna Mrázová, Hemerkova 31, 040 23  Košice, Slovenská republika
Katarína Gregová, Slávičia 5, 040 01  Košice, Slovenská republika
Jozef Takáč, Ruskov 29, 044 19  Ruskov, Slovenská republika
František Takáč, Važecká 4, 040 12  Košice, Slovenská republika
Dana Töžerová, Škultétyho 1, 075 01  Trebišov, Slovenská republika
Margita Košalková, Višňová 2593/6, 040 01  Košice-Sever, Slovenská republika

Na vedomie
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
Mestská časť Košice - Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice - mestská časť Džungľa
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
ŠOP SR, RCOP Prešov, Švábska 4, 080 05 Prešov 5
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doložka vykonateľnosti -
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|
Číslo rozhodnutia: OU-KE-OSZP3-2022/016415-021___

|
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|
Vytvoril: Sabolová Zuzana, Mgr.___

|
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|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 27.01.2023___
|
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časť rozhodnutia -

|
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