
Obec Ložín, Ložín 31, 072 05 

  

  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 

 

V súlade s § 82  ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní: 

 

Žiadateľ : Ing. Peter Mihaľov, Ložín 172, 072 05 

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevíny: 

-       1 ks čerešňa  

-        4 ks smrek 

na pozemku,  parc. C č. 446/142, druh pozemku záhrada, k.ú. Ložín  

Naše číslo :  OBU 29/2022 - Č.j.2/2022 

Ako dôvod žiadateľ uvádza : Nadmerná veľkosť a vek stromu, blízkosť cestnej komunikácie, 

stavieb, rozvodov elektrickej energie a internetu. Z dôvodu globálneho otepľovania a vzniku 

silných veterných javov počas celého roka chce majiteľ zabrániť ich vyvrátenie resp. 

zlomeniu a následnému vzniku škôd, ohrozenia ľudských životov a cestnej premávky. 

Žiadosť doručená dňa: 27.01.2022 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto 

konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní. 

  

Obec Ložín 

Zverejnené na úradnej tabuli : 07.02.2022 



 Obec Ložín, Ložín 31, 072 05 

  

  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 

 

V súlade s § 82  ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní: 

 

Žiadateľ : Ing. Tomáš Mihaľov, Ložín 172, 072 05 

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevíny: 

-       1 ks smrek  

-       1 ks orech 

na pozemku,  parc. C č. 446/89, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Ložín  

Naše číslo :  OBU 30/2022 - Č.j.3/2022 

Ako dôvod žiadateľ uvádza : Nadmerná veľkosť a vek stromu, blízkosť cestnej komunikácie, 

stavieb, rozvodov elektrickej energie a internetu. Z dôvodu globálneho otepľovania a vzniku 

silných veterných javov počas celého roka chce majiteľ zabrániť ich vyvrátenie resp. 

zlomeniu a následnému vzniku škôd, ohrozenia ľudských životov a cestnej premávky. 

Žiadosť doručená dňa: 27.01.2022 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto 

konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní. 

  

Obec Ložín 

Zverejnené na úradnej tabuli : 07.02.2022 

 


