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2022/016415

Vybavuje/linka
Mgr. Sabolová / 6001 333

Košice 
14.09.2022

Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania

Dňa 16.03.2022 bola na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 
Košice (ďalej len ..okresný úrad") doručená žiadosť Mesta Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 
Košice o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na výrub 12 ks stromov a 4 ks plôch krovitých 
porastov o celkovej výmere 289 m2 nasledovných druhov: 1 ks topoľ čierny (Populus nigra), 7 ks 
orech kráľovský (Juglans regia), 5 ks breza previsnutá (Betula pendula), krovité porasty: 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 druhov baza čierna 
(Sambucus nigra), drieň (Cornus sp.), orech kráľovský (Juglans regia) o výmere 93 m2 a 1 ks 
plochy druhov baza čierna (Sambucus nigra), drieň (Cornus sp.) o výmere 7 m2, rastúcich na 
pozemkoch reg. „E“ pare. č. 10048/1, č. 10046/1, č. 10046/2, 10095/2, č. 10094/2, pozemkoch reg. 
„C“ pare. č. 3547/3, č. 3546/15, kat. úz. Brody, pozemkoch reg. „E“ pare. č. 10046/501, č. 
10051/7, č. 10051/501, pozemkoch reg. „C“ pare. 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. Hlinková v 
Košiciach. Dôvodom výrubu drevín je rekonštrukcia stavby „Most č. M5850 na ceste 11/547 a 
lávka, Hlinková ul., Košice“. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil plánovanou rekonštrukciou stavby 
„Most č. M5850 na ceste 11/547 a lávka, Hlinková 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 11/547 a lávka, Hlinková ul., Košice“ je 
opodstatnený.
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Okresný úrad ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody 
a krajiny 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 v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vás týmto upovedomuje, že dňom podania žiadosti bolo 
začaté správne konanie vo veci žiadosti o výrub drevín.

Preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemkom - parcely reg. „E“ č. 10048/1, č. 10046/1, č. 
10046/2, 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 č. 170/2021 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška“), 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 § 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.

Okresný úrad dňa 25.05.2022 vykonal miestnu obhliadku predmetných pozemkov na 
ktorých dreviny určené na výrub rastú. Ku konaniu bola prizvaná aj SOP SR, RCOP Prešov. 
Miestne šetrenie sa uskutočnilo za účasti zástupcu žiadateľa, zástupcu tunajšieho úradu, zástupcu 
SZOPK ZO Košice 2013 a tiež zástupcu SOP SR. RCOP Prešov. 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 11/547 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, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

Zástupca SZOPK ZO Košice 2013 sa na miestnom šetrení písomne do zápisnice vyjadril, že 
s výrubom súhlasí len za podmienky primeranej náhradnej výsadby zodpovedajúcej spoločenskej 
hodnote drevín určených na výrub, prípadne finančnej náhrady v plnej výške rozdielu súhlasíme 
s výrubom“.

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

V zmysle § 22 ods. 9 vyhlášky sa súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina 
rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z 
nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom 
drevina rastie nevyžaduje, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu 
umiestnenia stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom drevina rastie, vyvlastniť.

Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy 
môžu byť rozhodnutím dotknuté.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 5 kalendárnych dní od 
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

Do spisu možno nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné 
prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 
041 26 Košice, 3. poschodie, kancelária č. 312 v uvedenej lehote počas stránkových hodín (termín 
konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na tel. čísle 055/6001 333 alebo mailom na 
zuzana.sabolova@minv.sk).

Toto oznámenie 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, 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.

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

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

Po uplynutí lehoty na uverejnenie oznámenia č. OU-KE-OSZP3-2022/016415 zo dňa 
13.09.2022 žiadame, aby ste oznámenie 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 tejto lehoty je dňom 
doručenia.

Ing. Richard Jakubišin 
vedúci oddelenia
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Rozdeľovník:
1. Mária Borovská, Pri Hrušove 14, 040 13 Košice,
2. Margita Košalková, Višňová 6, 040 01 Košice,
3. Ing. Peter Berta, Cesta pod Hradovou 25, 040 01 Košice,
4. MUDr. Marián Čelovský, Višňová 3, 044 42 Rozhanovce,
5. František Takáč, Važecká 4, 040 12 Košice,
6. Mária Vargovčáková, Za Dolným mlynom 21, 040 16 Košice,
7. Jozef Takáč, Ruskov 29, 044 19 Ruskov,
8. Katarína Gregová, Slávičia 5, 040 01 Košice,
9. Mária Nigutová, Na hájiku 10, 040 13 Košice,
10. Martin Tresa, Ťahanovská 37, 040 13 Košice,
11. Margita Borovská, Krosnianska 67, 040 22 Košice,
12. Anna Mrázová, Hemerkova 31,040 23 Košice,
13. Pavol Tresa, Repná 3, 040 13 Košice,
14. Agáta Zadrabajová, Holičská 19, 851 05 Bratislava,
15. Pavol Tresa, Repná 3, 040 13 Košice,
16. Martin Tresa, Ťahanovská 37, 040 13 Košice,
17. Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 817 15 Bratislava,
18. Marta Bokomlašková, Berlínska 3, 040 13 Košice,
19. Ján Takács, Magnezitárska 25, 040 13 Košice,
20. Anna Ničová, Klimkovičova 20, 040 23 Košice.
21. Pavol Solár, Dýková 26. 586 01 Jihlava, ČR.
22. Milka Golierová. Berlínska 8, 040 13 Košice.
23. Katarína Gregová, Klimkovičova 20, 040 23 Košice,
24. Mária Tuivelová, Zupkova 6, 040 22 Košice,
25. Alžbeta Nagyová. Repná 40, 040 13 Košice,
26. Mgr. Jaroslav Borovský, Krásnohorská 114, 040 01 Košice.
27. Alena Bajusová, Južná 43, 076 22 Hriadky.
28. Dana Tožerová, Škultétyho 1, 075 01 Trebišov,
29. Martin Borovský, Budimír 428, 044 43 Budimír,
30. Mária Pazderáková, Repná 59, 040 13 Košice,
31. Anna Migová, Repná 61, 040 13 Košice.
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