
 

Informácia o začatí správneho konania podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon), Obec Plaveč (príslušnosť obce určená Okresným 

úradom v Starej Ľubovni, odborom starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 

Stará Ľubovňa, pod č. OU-SL-OSZP-2023/001137-002 zo dňa 23.01.2023  ktorá vykonáva v prvom 

stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o 

začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec 

Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, alebo elektronicky na adresu: 

podatelna.plavec@slnet.sk v lehote piatich pracovných dňoch od zverejnenia informácie.  

Začaté správne konanie:  

Žiadateľ: Obec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov 

Číslo konania: ObÚ-033/2023-11 SÚ/Ja 

Dátum začatia konania: 25.01.2023, Na Mesto Stará Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 

doručené dňa 27.01.2023 

Dátum zverejnenia informácie: 03.02.2023 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 10.02.2023 

Predmet konania :  

výrub 4 ks slivka domáca (Prunus domestica) s obvodmi kmeňov 44 cm, 55 cm a 2 x 71 cm, merané  

vo  výške 130 cm  nad zemou, rastúce na parcele KN-C 49/1  druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, kat. územie Orlov.  

Odôvodnenie žiadosti: Dreviny sú staré, napadnuté škodcami. Pri veternom počasí padajúce konáre  

ohrozujú nehnuteľnosti – RD a budovu OcÚ Orlov, ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti a ich 

koreňový systém narúša stavby. 

1 ks vŕba (Salix) s obvodom kmeňa 91 cm, meraný  vo  výške 130 cm  nad zemou, rastúca na parcele 

KN-C 233/1  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, kat. územie Orlov. 

Odôvodnenie žiadosti: Drevina rastie v areály ZŠ s MŠ Orlov. Je suchá, čím ohrozuje žiakov 

a návštevníkov areálu.  

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

                  03.02.2023             
              

        Mgr. Peter Šlosár, v. r.  

               starosta obce  
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