MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. OŽPaDI/12395/1/2021/CB
v Prešove dňa: 6.9.2021

Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho
konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7,
080 01 Prešov.
Druh a počet kusov drevín: vŕba biela 1 ks s obvodom kmeňa 320 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 5341/2 v k. ú. Prešov.
Dôvod výrubu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Prešov obdŕžalo
od obyvateľov bytového domu na ulici Štúrovej č. 5 podnet ohľadom orezania vŕby a lipy
pred budovou KRPZ, Štúrova č. 7, Prešov s odôvodnením, že konáre stromov ohrozujú
obyvateľov bytovky a deti, ktoré sedia na lavičke ako aj dôchodcov. Obyvatelia majú strach,
že sa konáre zlomia a poškodia nielen motorové vozidlá, ale aj bytový dom, prípadne môže
dôjsť k zraneniu osôb. MVSR Centrum podpory Prešov orezalo časť konárov z predmetných
stromov, avšak obyvatelia napísali ďalší podnet, kde ich obavy pretrvávajú. V minulosti už
niekoľkokrát došlo k odlomeniu konárov z vŕby bielej, kedy bol potrebný zásah HaZZ. Z tohto
dôvodu uvažujeme o jej zrezaní. Žiadame o posúdenie zdravotného stavu vyššie uvedených
stromov a zváženie rizika na zdravie osôb a majetku obyvateľov bytového domu.
Podľa § 82 ods. 7 zákona, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82
ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 7.9.2021 do 14.9.2021
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: MsÚ v Prešove, Hlavná 73, resp. prostredníctvom podania
v Klientskom centre, Jarková č. 26, 080 01 Prešov,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Viliam Majda, PhD.
vedúci odboru
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

