
Výrubové povolenia za rok 2014 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (12.11. 2014) 

Na základe žiadosti Milana Kempného, Partizánska 1, Rajecké Teplice, doručenej dňa 
10.11. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks 
brezy, ktoré rastú na pozemku KNC č. 133/1 v k. ú. Rajecké Teplice na ulici Partizánska. 
Vlastníkom pozemku je Eva Kempná, Bazovského 3183, Bratislava. V odôvodnení žiadosti 
žiadateľ uvádza, že prestarnuté stromy ohrozujú osoby a majetok.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (12.11. 2014) 

Na základe žiadosti Valérie Židekovej, Hollého 372, Žilina zo dňa 10.11. 2014 a v zmysle § 
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks smreka, ktoré rastú na pozemku 
KNC č. 1031/5 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, v chatovej oblasti Medzihorská. Vlastníkmi 
pozemku sú Mária Urbánková, Záborského 5, Žilina, Valéria Žideková, Hollého 33, Žilina, 
Marta Bajarová, Hollého 43, Žilina, Alžbeta Batunová a Ján Batuna, obaja bytom 9. mája 
275, Žilina. Dôvodom žiadosti je možnosť poškodenia rekreačnej chaty pádom stromov v 
prípade intenzívneho vetra.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (07.11. 2014) 



Na základe žiadosti Jána Jankecha, Zátočná 477, Rajecké Teplice, zo dňa 05.11. 2014, a v 
zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks hrabu a 8 ks topoľa 
osikového, ktoré rastú na pozemkoch KNC č. 1036/3, 1036/4 a 1037 v k. ú. Poluvsie nad 
Rajčankou, v lokalite oproti bývalému družstvu v Poluvsí. Pozemky sú vo vlastníctve 
žiadateľa. Dôvodom žiadosti je revitalizácia pozemkov so zámerom pestovania produkčných 
ovocných drevín.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (04.11. 2014) 

Na základe žiadosti Jozefa Jančúcha, K. Kmeťku 8, Žilina, doručenej mestu dňa 03.11. 
2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks smreka a 
1 ks jablone, ktoré rastú na pozemku KNC č. 1136 v k. ú. Rajecké Teplice, na ulici 
Osloboditeľov. Pozemok je vo vlastníctve Jozefa Jančúcha a Danky Jančúchovej. Dôvodom 
žiadosti je zasahovanie konárov smrekov do elektrického vedenia, pričom koruny sú z tohto 
dôvodu sústavne zrezávané. Jabloň je v zlom zdravotnom stave.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (22.10. 2014) 

Na základe žiadosti Jozefy Surovej, Školská 364/6, Rajecké Teplice, doručenej mestu dňa 
17.10. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks 
borovice, rastúcej na pozemku KNC č. 360/2 v k. ú. Rajecké Teplice, na ulici Školská. 



Pozemok je vo vlastníctve Spoločenstva vlastníkov bytov, Školská 364/6, Rajecké Teplice. 
Dôvodom žiadosti je zasahovanie koreňov k základom domu, pričom hrozí jeho poškodenie.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (14.10. 2014) 

Na základe žiadosti MUDr. Želmíry Jakubíkovej, Lúčna 7, Rajecké Teplice, doručenej 
mestu dňa 09.10. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 
3 ks smreka a 1 ks borovice, rastúcich na pozemku KNC č. 246/3 v k. ú. Rajecké Teplice, na 
ulici Lúčna. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky. Dôvodom žiadosti je potreba preriezky 1 
ks borovice, ktorá rastie v hustej skupine stromov a zároveň zasahuje do priestoru chodníka 
popri miestnej komunikácii. Výrub 3 ks smreka sa požaduje z dôvodu zlého zdravotného 
stavu a tiež z dôvodu nevhodného umiestnenia tesne vedľa rodinného domu.    
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (06.10. 2014) 
 
Na základe žiadosti Ľubomíra Pialu, Pionierska 184/1, Rajecké Teplice, doručenej mestu 
dňa 01.10. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks 
smreka, rastúcich na pozemku KNC č. 84/1 v k. ú. Rajecké Teplice, na ulici Horná. Pozemok 
je vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom žiadosti je plánovaná výstavba rodinného domu na 
uvedenom pozemku, pričom stromy sú už v súčasnosti poškodené redukciou koruny.   
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 



Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

18.08.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Urbáru, pozemkového spoločenstva Poluvsie, Poluvsie 179, 
zastúpeného predsedom, Jánom Kianičkom, zo dňa 06.08. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté 
konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 35 ks drevín v druhovom zložení: smrek 
obyčajný, breza, jelša a vŕba. Dreviny rastú na pozemku KNC       č. 1031/36 v k. ú. 
Poluvsie nad Rajčankou, vedenom ako trvalé trávne porasty. Vlastníkom pozemku je Urbár, 
pozemkové spoločenstvo Poluvsie. Dôvodom žiadosti je riziko vývratov smrekov na 
močaristom teréne a zámer presvetliť husté časti porastu.   
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

30.05.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Aphrodite – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o., 
Panenská 33, Bratislava zo dňa 28.05. 2014 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania 
súhlasu na výrub 14 ks drevín v druhovom zložení:   10 ks lipa malolistá, 1 ks brest 
horský, 1 ks jaseň štíhly, 1 ks jaseň a 1 ks agát.  Dreviny rastú na pozemkoch KNC č. 383, 
6/9, 6/7 a 6/1 v k. ú. Rajecké Teplice vo vlastníctve Aphrodite – Slovenské liečebné kúpele 
Rajecké Teplice, s.r.o., Panenská 33, Bratislava a na pozemku KNE č. 1007/1 v k. ú. Rajecké 
Teplice vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav drevín, 



bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka a hrozba vzniku značných škôd na 
majetku.    
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

10.03.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Mesta Rajecké Teplice, zastúpeného primátorom, RNDr. Petrom 
Dobešom, zo dňa 07.03. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 
17 ks drevín v druhovom zložení: 7 ks breza previsnutá, 4 ks višňa pílkatá, 2 ks borovica 
čierna, 2 ks sumach pálkový, 1 ks duglaska tisolistá a 1 ks hruška domáca. Dreviny rastú 
na pozemkoch KNC č. 383/1, 504/1, 504/2, 513/1 a 520/2 v k. ú. Rajecké Teplice vo 
vlastníctve Mesta Rajecké Teplice a na pozemku KNC č. 594 v k. ú. Rajecké Teplice, ktorý je 
v správe Mesta Rajecké Teplice.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

10.03.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Mesta Rajecké Teplice, zastúpeného primátorom, RNDr. Petrom 
Dobešom, zo dňa 07.03. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 
6 ks vŕby bielej a 1 ks lipy malolistej, ktoré rastú      na pozemkoch KNC č. 604/1 v k. ú. 



Rajecké Teplice a č. 1262/1 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, na pôvodných p. č. 1006/1 
KNE v k. ú. Rajecké Teplice, p. č. 379/2 KNE v k. ú. Stránske a p. č. 915 KNE v k. ú. 
Poluvsie nad Rajčankou. Vlastníkom pozemkov je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.03.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Jozefa Chupáňa, Lúčky 449, Rajecké Teplice zo dňa 03.03. 2014, a v 
zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného 
a 1 ks borovice rastúcich na pozemku KNC č. 744/1 v k. ú. Rajecké Teplice, na pôvodnej 
p. č. 387 KNE v k. ú. Stránske, vedenej ako trvalé trávne porasty. Vlastníkom pozemku je 
Obec Stránske.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

06.03.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Štefana Zbýňa, Gaštanová 17, Žilina, doručenej mestu dňa 24.02. 2014, 
a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks brezy rastúcej na 
pozemku KNC č. 801/1 v k. ú. Rajecké Teplice, vedenom ako zastavané plochy a nádvoria. 



Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.  
  
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v 
začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 
1/29, 013 13 Rajecké Teplice alebo elektronicky na adresu: zivotneprostredie@rajecke-
teplice.sk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05.02.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti OSŽ Slovakia, a.s., Hotel Skalka, Rajecká cesta 133/24, Rajecké 
Teplice, doručenej mestu dňa 29.01. 2014, a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania 
súhlasu na výrub 40 ks drevín rastúcich na pozemkoch KNC č. 12, 17/1, 21 a 22 v k. ú. 
Rajecké Teplice ako súčasť stromovej vegetácie parku Hotela Skalka. Vlastníkom pozemkov 
je OSŽ Slovakia, a.s., Hotel Skalka, Rajecká cesta 133/24, Rajecké Teplice.  
 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní 
od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu 
byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.01.2014 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania 

Na základe žiadosti Ing. Mariána Kostolného, Porúbka 142, zo dňa 23.12. 2013 a v zmysle § 
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bolo 
začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks lipy (Tilia sp.), 2 ks brezy (Betula 
sp.) a 1 ks smreka (Picea sp.) rastúcich na pozemkoch KNC č. 296/1 a 297/1 v k. ú. 
Rajecké Teplice. Vlastníkmi pozemku KNC č. 296/1 sú Ing. Marián Kostolný a Marta 
Kostolná, Porúbka 142. Nájomcami pozemku KNC č. 297/1 (pôv. parcela č. 1558 v k. ú. 
Konská) sú Ing. Marián Kostolný a Marta Kostolná, Porúbka 142, na základe nájomnej 
zmluvy zo dňa 21.11. 2013, prenajímateľom pozemku je Lesné a pozemkové spoločenstvo 
Urbár Konská.  



Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, na referáte životného prostredia (č. d. 53).  
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov zverejňuje Mesto Rajecké Teplice túto informáciu o začatí správneho konania na 
svojej internetovej stránke (www.rajecke-teplice.sk). Zároveň určuje lehotu 7 dní od 
zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť 
účastníkom konania v začatom správnom konaní. 


