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OZNÁMENIE   o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny  

       

     Žiadateľ, Stredná odborná škola dopravná, IČO: 00651117, Rosinská cesta 2, 010 08 

Žilina podal dňa 19.09.2022 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva 

a životného prostredia, žiadosť o zmenu rozhodnutia 10208/2019-32804/2019-OŽP-SKU zo 

dňa 11.07.2019, ktorým bol vydaný súhlas na výrub na výrub 8 ks drevín, z toho 3 ks drevín 

druhu breza (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 104 cm a 140 cm nameraných 130 cm nad 

zemou a 132 cm nameraných pod rozkonárením, 3 ks drevín druhu vŕba (Salix caprea) 

s obvodmi kmeňov 79 cm, 121 cm a 128 cm nameraných pod rozkonárením, 1 ks topoľ 

(Populus tremula) s obvodom kmeňa 86 cm nameraných 130 cm nad zemou, 1 ks dreviny 

druhu čerešňa (Prunus avium) s obvodom kmeňa 124 cm nameraných 130 cm nad zemou a 16 

m2 krovitého porastu s výškou do 3 m druhu svíb (Swida sanguinea), rastúce na parc. č. 

5589/47 k.ú. Žilina. V predmetnom rozhodnutí bola jedna z podmienok uskutočniť náhradnú 

výsadbu v termíne do 1 roka od uskutočnenia výrubu drevín. Žiadateľ požaduje zmenu 

predmetného rozhodnutia, kde by sa predĺžila lehota na uskutočnenie náhradnej výsadby do 1 

roka odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebných objektov uvedených 

v rozhodnutí Mesta Žilina, Stavebného úradu č.s. 1608/2022-3918/2022-SU-PA, nakoľko na 

pozemku parc.č. 5589/47 k.ú. Žilina, kde sa má uskutočniť náhradná výsadba bude stavebná 

činnosť ešte len prebiehať, pri ktorej by sa novovysadené dreviny poškodili.             

     Tunajší správny orgán, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy, Mesto Žilina, 

Mestský úrad Žilina, odbor životného prostredia - na úseku štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje 

začatie konania. 

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

neskorších predpisov, zverejňuje Mesto Žilina, Mestský úrad Žilina, odbor životného 

prostredia túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke 

(www.zilina.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na 

doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 

v začatom správnom konaní.  
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