SPRÁVNE KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN
V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov Mesto Revúca informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana
prírody a krajiny (§2 ods. 1), a ktoré podalo po 1. 12. 2011 predbežnú písomnú žiadosť Mestu Revúca o
účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. alebo písomnú žiadosť o upovedomenie o
začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody podľa § 82 ods. 6
zákona č. 543/2002 Z. z. v znení účinnom do 30. 11. 2011, môže doručiť písomné alebo elektronické
potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Mestský úrad
Revúca, Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku, Námestie slobody č. 13/17, 050 80 Revúca
alebo elektronicky na adresu: homoliakova@revuca.sk v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie
byť kratšia ako päť (kalendárnych) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim
po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.
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ŽP-304/2012

30.01.12

01.02.12

7 dní

2

ŽP24724/2011

13.02.12

13.02.12

7 dní

3

ŽP-374/2012

13.02.12

14.02.12

7 dní

4

ŽP-399/2012

15.02.12

17.02.12

7 dní

5

ŽP -408/2012

17.02.12

20.02.12

7 dní

6

ŽP-458/2012

28.02.12

29.02.12

7 dní

7

ŽP-475/2012

29.02.12

02.03.12

7 dní

Predmet konania
Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Ivana Krasku č. 1116/3 v Revúcej o vydanie súhlasu
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 1 ks ihličnatého stromu (tuja)
rastúceho v k. ú. Revúca na pozemku registra
„C“ č. 1908/106, druh pozemku ostatné plochy. Žiadosť je odôvodnená zlými hygienickými
podmienkami bývania v bytoch a nebezpečenstvom poškodenia majetku obyvateľov domu, pretože
drevina rastie v tesnej blízkosti domu, pri veternom počasí naráža do okien.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 23.2.2012 o 14:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej tuje riasnatej s obvodom kmeňa 64 cm
Mesto Revúca začalo z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podmienok na výrub
drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 ods. 7 zákona, ktoré rastú v brehovom poraste a na
pobrežnom pozemku vodného toku Muráň v riečnom km 32,340 – 35,000 obojstranne v
katastrálnom území Revúca, v intraviláne mesta v rámci vykonávania technicko-pestovateľských
zásahov do brehových porastov. Správne konanie začalo Mesto Revúca na základe oznámenia
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa Povodia
Slanej, Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota doručeného dňa 7. septembra 2011.
Žiadosť Ing. J. Kmecovej, bytom v Revúcej, P. Dobšinského 827/10 o o vydanie súhlasu podľa § 47
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 6 kusov ihličnatých stromov, rastúcich na
pozemku v jej vlastníctve, parc.č. 2641/1 v kú. Revúca z dôvodu ich zlého zdravotného stavu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka sa uskutoční 27.2.2012 o 14:00 hod na mieste plánovaného
výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 5 ks smrek obyčajný a 1 ks borovica lesná.
Žiadosť právnickej osoby STEFE THS, s r. o., Okružná č. 42/9, Revúca o vydanie súhlasu podľa §
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 79 stromov a 20 m2 kríkov rastúcich v k. ú.
Revúca na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca z dôvodu rekonštrukcie teplovodu.
Dôvod: Uvedené stromy a kríky rastú v trase rekonštruovaného teplovodu.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 28.2.2012 o 13:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 30 ks stromov a 15 m2 kríkov.
Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici generála Viesta č. 1102/3 v Revúcej o vydanie
súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 5 ks ihličnatých stromov
rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku registra
„C“ č. 1908/76, druh pozemku ostatné plochy. Žiadosť je odôvodnená zlými hygienickými
podmienkami bývania v bytoch a nebezpečenstvom poškodenia majetku obyvateľov domu, pretože
dreviny rastú v tesnej blízkosti domu.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 7.3.2012 o 14:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 5 ks smreka obyčajného.
Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Fraňa Kráľa č. 1105/1 v Revúcej o vydanie súhlasu
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 1 ks slivky divej a 1ks brezy
previsnutej, rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku registra„C“ č. 1908/31, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria. Žiadosť je odôvodnená nebezpečenstvom poškodenia majetku
obyvateľov domu drevinami rastúci v blízkosti domu.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 7.3.2012 o 14:15 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks breza previsnutá a 1 ks slivka divá.
Žiadosť Zlatice Kriškovej, bytom v Liptovskom Mikuláši, Majeríkova č.1397/5 o vydanie súhlasu
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7 dní

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub bližšie neurčeného počtu drevín, ktoré
rastú na pozemku v jej vlastníctve v k. ú. Revúca mimo lesa, parcela registra „E“ č. 1765. Žiadosť
je odôvodnená potrebou vyčistiť pozemok vedený ako trvalý trávny porast, ktorý je v súčasnosti
zarastený náletovými drevinami rôzneho veku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 14.3.2012 o 13:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Júliusa Bottu č. 1132/2 v Revúcej o vydanie súhlasu
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub dvoch smrekov, rastúcich v k. ú.
Revúca mimo lesa na pozemku registra„C“ č. 1908/98, druh pozemku ostatné plochy. Žiadosť je
odôvodnená zlým zdravotným stavom stromov.
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční 7.3.2012 o 15:30 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím ŽP-458/2012-3 bol povolený výrub 2 ks smrek pichľavý.

7 dní

Žiadosť Mesta Revúca o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na
výrub dvoch smrekov a jednej lipy, ktoré rastú v cintoríne, parcela registra c č. 2384, druh pozemku
ostatné plochy, z dôvodu poškodzovania pomníkov koreňmi a padajúcimi konármi, ktorá bola
podaná z podnetu obyvateľov mesta.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 7.3.2012 o 14:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím ŽP-458/2012-3 bol povolený výrub 5 stromov.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici generála Viesta č. 1104/5 v Revúcej o vydanie
súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub ihličnatých stromov rastúcich
v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku registra „C“ č. 1908/64, druh pozemku ostatné plochy.
Žiadosť je odôvodnená zlými hygienickými podmienkami bývania v bytoch v dôsledku tienenia a s
tým spojenými zvýšenými nákladmi na bývanie.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 3.4.2012 o 14:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím ŽP-494/2012-4 bol povolený výrub dvoch smrekov pichľavých.

7 dní

Žiadosť Mestského úradu v Revúcej o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v
z. n. p. na výrub topoľa a 6 ks jelší lepkavých, ktoré rastú v kú. Revúca (lokalita Viničky) parcela
registra „C“ č. 2842/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu zlého zdravotného
stavu drevín a následného rizika ohrozenia majetku Mesta Revúca, zdravia a života ľudí.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 8.3.2012 o 14:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím ŽP-506/2012-3 bol povolený výrub 1 ks topoľ čierny a 6 ks jelša lepkavá.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Júliusa Bottu č. 1137/7 v Revúcej o vydanie súhlasu
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub štyroch smrekov a jednej borovice,
rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku registra„C“ č. 1908/98, druh pozemku ostatné
plochy. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom stromov a zlými hygienickými
podmienkami bývania v dome.

7 dní

Žiadosť Jána Belána, bytom v Revúcej, Fándlyho ulica č. 802/8 o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 1 ks borovice, rastúcej na pozemku v jeho vlastníctve,
parc.č. 2622/1 v kú. Revúca z dôvodu jej zlého zdravotného stavu a poškodzovania majetku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 13.3.2012 o 14:30 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej borovice čiernej.

7 dní

Žiadosť Ing. Martina Pribolu, bytom v Revúcej, P. Dobšinského 836/28 o vydanie súhlasu podľa §
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 1 ks smreka, rastúceho na pozemku v jeho
vlastníctve, parc.č. 1376/1 v kú. Revúca z dôvodu
zlého zdravotného stavu, ohrozenia majetku a zlých hygienických podmienok bývania v dome z
dôvodu nadmerného tienenia.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 29.3.2012 o 14:30 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek pichľavý.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Jilemnického ulici č. 80/6 v Revúcej o vydanie súhlasu
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 1ks smrek pichľavý
a 1 ks smrek omorikový, ktoré rastú v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku, parcela registra
„E“ č. 4412/1, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom smreka pichľavého, ohrozením majetku
a zlými hygienickými podmienkami bývania v dome v dôsledku nadmerného tienenia.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 7.3.2012 o 14:15 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek pichľavý a 1 ks smrek omorikový.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Partizánskej ulici č.17/5 v Revúcej o vydanie súhlasu podľa
§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub ihličnatej dreviny rastúcej v k. ú. Revúca
mimo lesa
Dôvod: Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom dreviny, ohrozením majetku
a zlými hygienickými podmienkami bývania v dome v dôsledku nadmerného tienenia.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 6.5.2012 o 15:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek omorikový.

7 dní

Žiadosť oddelenia vnútornej prevádzky Mestského úradu v Revúcej o povolenie výrubu brezy
previsnutej rastúcej v kú. Revúca, parc.č.1763/1, druh pozemku ostatné plochy, LV č. 2360 z z
dôvodu poškodenia a upchatia kanalizácie koreňovým systémom dreviny s následným zatekaním
sociálnych zariadení školy. V dôsledku zatekania a šíriaceho sa zápachu je ohrozená riadna
prevádzka školy.
Konanie ukončené zápisnicou ŽP- 1114/2012-2 zo dňa 26.6.2012 (§47 ods.4 písm.c) z.č.543/2002

Z.z. Kedy sa na výrub dreviny nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody)
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Žiadosť Ing. Evy Hicárovej, Revúčka č. 197 o povolenie výrubu bližšie neurčeného počtu stromov
rastúcich v k. ú. Revúca, na pozemku vo vlastníctve SR, parcela „C“.č.3229/10.
Rozhodnutie ŽP- 1282/2012-3 ; zastavenie konania v súlade s § 82 ods. 9 písm.. a) zákona č.
543/2002 Z. z.
Žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja o povolenie výrubu 9 ks vyschnutých a schnúcich
topoľov rastúcich v zelenom páse popri ceste II/532 v k. ú. Revúca, v intraviláne mesta, na pozemku
KN-C parc. č. 1908/4 vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom je zlý zdravotný stav drevín.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční 30.8.2012 o 10:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 22 ks topoľa .
Žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice o povolenie výrubu 6 ks orechov, 1 ks lipy, 2
ks hlohu a 2 ks duba v k. ú. Revúca na pozemku KN-C parc. č. 3068 z dôvodu preložky podperných
bodov v rámci rekonštrukcie VN 256, ES Lubeník – Tisovec.
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční 21.8.2012 o 10:00 hod. na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 16 ks listnatých stromov..

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Komenského ulici č. 1095/4 v Revúcej o povolenie výrubu
smreka obyčajného rastúceho na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.
1908/61, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu a
následného ohrozenia zdravia, života a majetku ľudí.
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012.
Konanie ukončené zápisnicou (§47 ods.4 písm.c) z. č.543/2002 Z. z. kedy sa na výrub dreviny
nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Júliusa Bottu č. 1140/10 v Revúcej o povolenie výrubu
troch smrekov obyčajných, rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa ako súčasť verejnej zelene, na
pozemku, parcely registra „C“ č. 1908/98 a č. 1908/106, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Revúca.
Dôvodom žiadosti je ohrozenie zdravia, života a majetku ľudí chorými drevinami.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných a jedného smreka pichľavého.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na ulici T. Vansovej č. 1172 v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch smrekov, dvoch tují, jednej brezy a jedného kríka, rastúcich v k. ú. Revúca, parcela registra
„C“ č. 1908/1, zapísanej na LV č. 2360, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: „Dreviny rastú v tesnej blízkosti domu, nadmerne tienia, opadávajú, semená lietajú do bytov,
vo veternom počasí ohrozujú majetok, peľ škodí alergikom.“
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks borievka obyčajná, 1 ks javor tatarský a a zamietnutá
žiadosť o povolenie výrubu 1 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek pichľavý a 1 ks breza previsnutá.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na ulici Daxnerovej č. 1187 v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch listnatých stromov a jedného ihličnatého stromu, rastúcich v k. ú. Revúca, parcela registra
„C“ č. 1908/1, zapísanej na LV č. 2360, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: „ Z dôvodu bezpečnosti lebo pri vetre bijú konáre stromov do okien a hrozí rozbitie
okna,cloní a spôsobuje deťom alergiu.“
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012 o 13:45 hod.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks borievka obyčajná, 1 ks javor tatarský a a zamietnutá
žiadosť o povolenie výrubu 1 ks borovica lesná, 1 ks jaseň štíhly a 1 ks javor horský.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici J. Bottu č. 1134 v Revúcej o povolenie výrubu smreka
rastúceho v k. ú. Revúca mimo lesa, na pozemku, parcela registra „C“ č. 1908/98, zapísanej na LV č.
2360, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: “ Strom cloní a konáre zasahujú do balkónov, bude prekážať pri zateplení domu.“
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek obyčajný.

7 dní

Žiadosť pána Antona Stankoviča o povolenie výrubu jednej čerešne rastúcej v zelenom páse na
Zochovej ulici pred rodinným domom žiadateľa č. 768/3, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 2516/2, zapísanej na LV 2360, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: „ Stará, suchá čerešňa ohrozuje elektrickú prípojku k rodinnému domu.“
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012 o 13.15 hod.
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej čerešne.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Jilemnického ulici č. 101/25 v Revúcej o povllenie výrubu
brezy previsnutej rastúcej v k. ú. Revúca mimo lesa, na pozemku, parcela registra „C“ č. 1721,
zapísanej na LV č. 2360, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: “ Strom stojí na poklope kanalizácie, znemožňuje čistenie kanalizácie a poškodzuje ju „
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012 o 16:00 hod.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks breza previsnutá.

7 dní

Žiadosť Patrika Šaffu, Revúce, Sládkovičova 59/3 o povolenie výrubu dvoch orechov z dôvodu
ohrozenia majetku a zdravia ľudí padajúcimi suchými konármi.
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
4.10.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks orecha kráľovského.
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7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici T. Vansovej č. 1180/2 v Revúcej o povolenie výrubu
jednej borovice rastúcej pri dome žiadateľa, parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria.
Dôvod: „Konáre stromu zasahujú na balkón, poškodzujú okná bytového domu, zatieňuje denné
svetlo, padajúce ihličie znečisťuje balkóny.“
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
3.10.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks borovica lesná.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici mierovej č. 51/3 v Revúcej o povolenie výrubu jednej
brezy previsnutej a jednej jedle, rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku vo vlastníctve Mesta
Revúca z dôvodu tienenia a ohrozenia majetku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
7.11.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks jedľa srienistá a 1 ks borovica lesá a zamietnutá žiadosť o
výrub 1 ks breza previsnutá.

7 dní

Žiadosť R. Tótha, Revúca, T. Vansovej 1180/2 , Revúca o povolenie výrubu troch javorov, dvoch líp,
jedného topoľa a jedného brestu, ktoré rastú v kú. Revúca na pozemku „E“ 4520/1, druh pozemku
vodné plochy vo vlastníctve SVP š. p. Banská Bystrica a na pozemku „C“ č. 3879/11, ostatné plochy,
lokalita Kúpele- Dolinský potok.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
6.11.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch javorov, dvoch líp, jedného topoľa a jedného brestu.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici I. Krasku v Revúcej č. 1117/4 o povolenie výrubu
jednej tuje rastúcej na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela reg. „C“ č. 1908/44, druh
pozemku ostatné plochy a jednej jarabiny vtáčej rastúcej na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela reg. „C“ č. 1908/90, druh pozemku ostatné plochy z dôvodu zlých hygienických podmienok
bývania v bytových priestoroch domu v dôsledku tienenia.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
7.11.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks tuja riasnatá a 2 ks smrek obyčajný.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového na ulici Vl. Clementisa č. 1211/14 v Revúcej o povolenie výrubu
jednej tuje rastúcej na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela reg. „C“ č. 1908/183, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria z dôvodu tienenia verejného osvetlenia
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
7.11.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks tuja riasnatá

7 dní

Žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota o povolenie výrubu
smrekovca opadavého s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie
v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a MVDr. E. Demjana a MVDr. I. Drobču,
parcela registra „C“ č. 1015, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria z dôvodu ohrozenia
majetku žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka sa uskutoční 14. 11. 2012 o 13:00 hod na mieste
plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrekovec opadavý.

7 dní

Žiadosť Slavomíra Liptáka, Revúca, Komenského 1282/36 o povolenie výrubu 7 ks vŕby, 7 ks jelše
a 1 ks čerešne, ktoré rastú v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parcela registra “E“ č.
3832, druh pozemku trvalý trávny porast z dôvodu potreby vyčistenia pozemku od náletových
drevín.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka sa uskutoční 23.11.2012 o 13:00 hod na mieste plánovaného
výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 7 ks topoľ osikový, 7 ks vŕba rakyta, 7 ks jelša lepkavá 1 ks
čerešňa.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici J. Bottu č. 1141/11 v Revúcej o povolenie výrubu
smreka, ktorý rastie v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela
registra „C“ č. 1908/98, druh pozemku ostatné plochy z dôvodu tienenia a ohrozenia majetku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou ohliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
26.11.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek pichľavý.

7 dní

Žiadosť Mareka Halušku, J. Bottu č. 1132/2, Revúca o povolenie výrubu dvoch smrekov rastúcich v
k. ú. Revúca na pozemku v jeho vlastníctve, parcela registra „C“ č. 2759/2, druh pozemku trvalý
trávny porast z dôvodu ohrozenia zdrvia, života a majetku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
12.12.2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek pichľavý.

7 dní

Žiadosť právnickej osoby Slovenské magnezitové závody, a. s. Jelšava o povolenie výrubu 37 ks
stromov rastúcich v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parcela registra „C“ č.
1908/111 z dôvodu ohrozenia majetku.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
27.11. 2012.
Rozhodnutím bol povolený výrub 24 ks stromov.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici partizánskej č. 15/1 v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch agátov a jednej vŕby, ktoré rastú v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 1908/464, druh pozemku ostatné plochy. Žiadateľ svoje podanie odôvodnil
tým, že stromy rastú veľmi blízko domu a ohrozujú jeho majetok a zabraňujú prenikaniu svetla a
tepla do bytov.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční na mieste plánovaného výrubu dňa
17.12. 2012.

Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks agát biely, 3 ks vŕba biela.
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7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici generála Goliana č. 56 o povolenie výrubu smrekovca
opadavého rastúceho pri dome žiadateľa, parc. registra „C“ č. 1763/1, druh pozemku ostatné plochy.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka sa uskutoční z dôvodu predĺženia lehoty na rozhodnutie o 30
dní, dňa 9.1.2013.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrekovec opadavý.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Jilemnického ulici č. 102/29 v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch jedličiek strieborných s obvodmi kmeňov 64 cm a 89 cm, ktoré rastú pri dome žiadateľa,
parcela registra „C“ č. 1721, ostatné plochy z dôvodu tienenia a ohrozenia majetku žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka sa uskutoční 4.1.2013.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov pichľavých.

7 dní

Žiadosť Mestského úradu Revúca, Odd. ŽP o povolenie výrubu 36 stromov (3ks pagaštan konský,
parc. č.915 a 2461, zastavané plochy a nádvoria, 7 ks topoľ, parc.č. 1763/1, ostatné plochy,13 ks
smrek obyčajný, prcela č. 1763/1, ostatné plochy, 1 ks smrek pichľavý, parc.č. 1763/1, 1 ks vŕba
biela, parc.č. E 4206,orná pôda, 2 ks slivka, parc.č.2456, zastavané plochy a nádvoria, 1 ks slivka,
parc. č. 1749, ostatné plochy, 1 ks jedľa, parc.č. 1763/1, 7 ks tuja, parc.č. 2384, ostatné plochy ),
ktoré rastúcich ako súčasť verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca.
Dôvod: Všetky stromy sú zdravotne oslabené, poškodené na viac ako 60 %, ich stabilita je preto
znížená. Stromy rastú na verejne prístupných miestach a predstavujú riziko ohrozenia majetku,
zdravia a života obyvateľov mesta.
Ústne rokovanie s terénnou obhliadkou: 1.2.2013
Rozhodnutím bol povolený výrub 36 ks stromov a uložená povinnosť vykonať NV - 3 ks pagaštan
konský - parc. Č. 2461 a 5 ks javor – parc. Č. 680/3 .

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 648 na Ulici 1. mája v Revúcej o povolenie výrubu troch
briez, dvoch jaseňov a jednej lipy, ktoré rastú v katastrálnom území Revúca mimo lesa ako súčasť
verejnej zelene, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca, parcely reg. “C“ č. 2146 a č. 2144/1.
Dôvod: Stromy sú mohutné, ohrozujú obyvateľova ich majetok a spôsobujú (brezy) zdravotné
problémy.
Ústne rokovanie s terénnou obhliadkou: 1.2.2013
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks breza previsnutá a 1 ks javorovec jaseňolistý a zamietnutá
bola žiadosť o výrub 1 ks lipa malolistá a 1 ks javorovec jaseňolistý, žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať NV – 5 ks borovica čierna na parcele č. 2145 v k.ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Centra voľného času v Revúcej o povolenie výrubu smreka obyčajného a smreka
pichľavého, ktoré rastú v k. ú. Revúca mimo lesa, v areáli zariadenia, na pozemku vo vlastníctve
Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Stromy sú mohutného vzrastu, rastú veľmi blízko súkromného rodinného domu, poškodzujú
strechu domu, ohrozujú majetok Mesta Revúca a súkromný majetok.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 12.2.2013
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks smrek pichľavý (v žiadosti nesprávne určený smrek
obyčajný) a uložená bola NV 5 ks tuje na parcele č. 15 v k. ú Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1174 na Ulici T. Vansovej v Revúcej o povolenie výrubu
jednej brezy z dôvodu poškodenia plynovej prípojky. Breza rastie ako súčasť verejnej zelene v k. ú.
Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. marca 2013
Rozhodnutím povolený výrub brezy previsnutej a uložená bola NV v počte 3 okrasné dreviny na
parcele 680/1.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici generála Viesta č. 1104/5 v Revúcej o povolenie
výrubu brezy a tuje, ktoré rastú ako súčasť verejnej zelene na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parc. R „C“ č. 1908/64, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Stromy rastú blízko domu, tienia, breza spôsobuje aj zdravotné problémy.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. marca 2013
Rozhodnutím bol povolený výrub brezy previsnutej, tuje a takmer suchého topoľa a uložená bola
NV v počte 4 ks okrasné ihličnany na pozemku, parc. Č. 1908/64 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Okružnej ulici č. 21/6 v Revúcej o povolenie výrubu šesť
smrekov obyčajných s obvodmi kmeňov od 14 cm do 29 cm, ktoré rastú v k. ú. Revúca , parcela
registra „C“ č. 1747.
Dôvod: Stromy sú v zlom zdravotnom stave, rastú v hustom poraste vedľa prístupového chodníka k
domu a bránia vo výhľade na cestu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 7. marca 2013
Rozhodnutím bol povolený výrub 7 ks smreka obyčajného s obvodmi kmeňov 17 cm, 21 cm, 23
cm, 27 cm, 35 cm, 39 cm, 44 cm a uložená bola NV v počte 6 ks okrasných drevín na pozemku
parcela č. 4224 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Vl. Clementisa č. 1128/8 v Revúcej o povolenie
výrubu jedle a javora, rastúcich v blízkosti domu z dôvodu tienenia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. apríla 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks jedle bielej s obvodom kmeňa 105 cm a jednej jarabiny
vtáčej (v žiadosti nesprávne určenej ako javor) s obvodom kmeňa 76 cm a uložená bola NV v počte
5 ks okrasných drevín na pozemku parcela č. 1908/7 v k. ú. Revúca.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

ŽP-650/2013

ŽP-651/2013

ŽP-680/2013

ŽP-907/2013

ŽP-1015/2013

ŽP-1655/2013

ŽP-1843/2013

19.03.13

19.03.13

21.03.13

26.04.13

04.06.13

03.10.13

11.11.13

20.03.13

20.03.13

25.03.13

30.04.13

07.06.13

04.10.13

11.11.13

ŽP-1883/2013 19.11.2013 21.11.2013

ŽP-523/2014 10.03.2014 10.03.2014

7 dní

Žiadosť oddelenia vnútornej prevádzky Mestského úradu Revúca o povolenie výrubu štyroch
smrekov pichľavých a štyroch briez previsnutých, ktoré rastú v areáli Materskej školy na Ulici
Vladimíra Clementisa v Revúcej, parcela registra „C“ č. 1908/106, druh pozemku ostatné plochy.
Vlastníkom pozemku je Mesto Revúca.
Dôvod: Stromy rastú blízko budovy školy, sú mohutného vzrastu, poškodzujú strechu a základy
školy, zabraňujú prenikaniu svetla a tepla do školských priestorov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 27. marca 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 4 ks smreka pichľavého s obvodmi kmeňov 143 cm, 131 cm, 157
cm, 115 cm a 4 ks brezy previsnutej s obvodmi kmeňov 111 cm, 121 cm, 110 cm 130cm a uložená
bola NV v počte 2 ks lipa, 2 ks javor, 2 ks borovica na pozemku parcela č. 1908/106 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť oddelenia vnútornej prevádzky Mestského úradu Revúca o povolenie výrubu smreka
obyčajného a brezy previsnutej, ktoré rastú ako súčasť verejnej zelene na Sládkovičovej ulici v
Revúcej, parcela registra „C“ č. 1763/1, druh pozemku zastavané plochy. Vlastníkom pozemku je
Mesto Revúca.
Dôvod: Stromy rastú blízko budovy materskej školy, breza je mohutného vzrastu, korunou
poškodzuje strechu školy, opadaným lístím upcháva odkvapové rúry, koreňovým systémom
poškodzuje kanalizáciu; smrek obyčajný je zakrpatený z dôvodu zlých podmienok na vývoj; rastie
len meter od budovy školy v tieni ostatných vysokých stromov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 27. marca 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 40 cm a 4 ks brezy
previsnutej s obvodom kmeňa 153 cm a uložená bola NV v počte 4 ks javor na pozemku parcela č.
1763/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť právnickej osoby ADVIS s r. o., Maša 439/18, 050 01 Revúca o povolenie výrubu brezy
previsnutej a lipy malolistej, ktoré rastú v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 1712, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Stromy bránia vybudovaniu nových parkovacích miest k objektu slobodárne na
Jilemnického ulici č. 106/43, objekt je vo vlastníctve žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. apríla 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 brezy previsnutej s obvodom kmeňa 135 cm a 1 ks lipy
malolistej s obvodom kmeňa 126 cm a uložená bola NV v počte 6 kríkov (tavoľník, kalina, dráč,
vtáčí zob) na pozemku parcela č. 1712 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Heleny Simanovej, Revúca, Muránska ulica č. 1334/10 o povolenie výrubu tuje rastúcej v k.
ú. Revúca v cintoríne z dôvodu jej zlého zdravotného stavu a poškodzovania okolitých hrobov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 15. mája 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej tuje s obvodom kmeňa 98 cm a uložená bola NV v počte
6 kríkov krušpánov a jedna marhuľa na pozemku parcela č. 180/18 a č. 3428/62 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Sládkovičovej ulici č. 61/5 v Revúcej o povolenie výrubu
smreka rastúceho v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.
1763/1, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Strom rastie blízko domu, spôsobuje neprimerané tienenie bytov na spodných poschodiach,
konáre zasahujú do priestorov balkónov.
Ústne pojednávanie a terénna obhliadka: 27 júna 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka obyčajného s obvodom kmeňa 79 cm a uložená bola
NV v počte 3 ks orgován na pozemku parcela č. 1763/1 v k. ú. Revúca.

7dní

Mestský úrad v Revúcej, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu požiadalo o výrub bližšie neurčeného počtu drevín rastúcich v k. ú. Revúca mimo
lesa, parcely registra“C“ č. 1769/1, č. 1771/5, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Realizácia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, areál ZŠ
Hviezdoslavova, Revúca“ v súlade so stavebným povolením č. SP 254/2013-7 zo dňa 27.9.2013.
Rozhodnutím bol povolený výrub 31 ks stromov (6 ks slivky, 1 ks breza, 6 ks borovica lesná, 6 ks
borovica čierna, 3 ks jedľa biela, 3 ks jaseň štíhly, 1 ks smrekovec opadavý, 5 ks orech kráľovský)
a uložená bola NV v počte 35 kríkov tavoľníka a skalníka na pozemku parcela č. 744/1 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Vl. Clementisa č. 1124/2 v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch smrekov obyčajných a jedného javora, rastúcich v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve
Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/16, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Mohutné smreky rastú blízko bytového domu, tienia a ohrozujú majetok žiadateľa a iných
osôb, javor je v pokročilom štádiu chorobného procesu.
Ústne pojednávanie a terénna obhliadka: 9. decembra 2013 na mieste plánovaného výrubu.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 125 cm, 130 cm, 131
cm, výrub javora bol zamietnutý, pretože sa nepotvrdila opodstatnenosť výrubu – je zdravý
a uložená bola NV v počte 3 ks smrek pichľavý na pozemku parcela č. 1908/16 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť pani Dominiky Beňovej, Muránska Huta 125 o povolenie výrubu 20 ks topoľov, 10 ks brezy
a 8000m2 kríkov, ktoré rastú v katastrálnom území Revúca na pozemkoch v jej vlastníctve, parcely
registra „E“ čč.: 4007/1, 4005/2, 4004/1, 3996/1, 3983/1, druh pozemku orná pôda, 3982, 3984,
3995/1, 4000/2, 4001/2, 4002/1, druh pozemku trvalé trávne porasty (lokalita Bágrovisko).
Dôvod: Pozemky zarastené náletovými drevinami plánuje majiteľka využiť na záhrady.
Rozhodnutím bolo konanie v súlade s § 82 ods. 9 zákona 543/2002 Z. z. zastavené.

7 dní

Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku Mestského úradu Revúca požiadalo o
výrub 29 ks stromov (2 ks jabloň, 2 ks tuja, 9 ks vŕba, 6 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek pichľavý, 4
ks borovica, 1 ks jedľa srienistá, 3 ks pajaseň žliazkatý, 1 ks čerešňa), ktoré rastú v k. ú. Revúca
mimo lesa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca, parcely registra „C“ čč.; 3220/68, zastavané
plochy a nádvoria, 2357 a 2356, ostatné plochy, 680/1, zastavané plochy a nádvoria,1763/1, ostatné
plochy, 1673/1, ostatné plochy a 1673/5, zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Dva smreky obyčajné rastúce v tesnej blízkosti bytového domu č, 1175 na Ulici T. Vansovej
zabraňujú prenikaniu svetla a tepla do bytov, smrek pichľavý s obvodom kmeňa 123 cm rastie v
areáli kúpaliska v tesnej blízkosti hospodárskej budovy, ktorú poškodzuje, štyri smreky obyčajné a 3
borovice rastúce na Jilemnického ulici bránia rekonštrukcii a výstavbe parkovacích miest. Ostatné

stromy sú v pokročilom štádiu chorobného procesu.
Ústne pojednávanie a terénna obhliadka: 18. marca 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 35 ks stromov (počas rokovania žiadateľ doplnil svoju žiadosť
o výrub päť topoľov rastúcich v parku Stred I a jednej vŕby rastúcej na Ulici J. Kordoša, čo
odôvodnil ich zlým zdravotným stavom) takto ; 2 ks jabloň, 2 ks tuja, 10 ks vŕba, 6 ks smrek
obyčajný, 3 ks pajaseň žliazkatý, 4 ks borovica, 5 ks topoľ, 1 ks smrek pichľavý, 1 ks jedľa srienistá,
1 ks čerešňa) a uložená bola NV v počte 5 javorov na pozemku parcela č. 3447/16 v k. ú. Revúca.
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05.12.2014

08.12.14

10.12.14

10.12.14

11.12.2014

7 dní

Mestský úrad v Revúcej, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu požiadalo o výrub 15 ks stromov (2ks jabloň, 2 ks topoľ, 2 ks hloh, 2 ks breza, 2 ks
brest, 3 ks smrek, 2 ks hrab) rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Revúca (Okružná ulica).
Dôvod: Realizácia líniovej stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 1. 4. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 15 ks stromov a uložená bola NV v počte 5 javorov na pozemku
parcela č. 1908//4 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Dominiky Beňovej, Revúcka Lehota č. 135 o povolenie výrubu 38 ks stromov (topoľ,
breza, čerešňa) a 8000m2 kríkov, rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa na pozemkoch v jej vlastníctve
(pri „Bagrovisku“) z dôvodu vyčistenia pozemkov od náletových drevín.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 26.8.2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3000 m2 kríkov prevažne vŕby a jelše a uložená bola NV v počte
20 javorov na pozemkoch, parcely registra „C“ č. 392/2 a 1908/161 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť oddelenia strategického plánovania, regionálneho rozvoja a CR MsÚ Revúca o povolenie
výrubu 1 ks lipa malolistá, 1 ks orech kráľovský, 6 ks breza previsnutá , rastúcich v k. ú. Revúca
mimo lesa ako súčasť verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca z dôvod
realizácie stavby „ Modernizácia ulíc a výstavby parkovacích miest v meste Revúca“.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :28.7. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 10 ks stromov - 1 ks orech kráľovský, 1 ks javor mliečny, 1 ks
lipa malolistá, 6 ks breza previsnutá, 1 ks smrek obyčajný a uložená bola NV v počte 4 ks javorov
mliečny na pozemku parcela č. 1908/39 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Miroslava Kiňa o povolenie výrubu smreka rastúceho v k.ú. Revúca na pozemku v jeho
vlastníctve, parcela registra „C“ č. 3448/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Tienenie, ohrozenie majetku žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :17. 9. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého s obvodom kmeňa 98 cm a uložená bola NV
v počte 2 ks okrasných kríkov na pozemku parcela č. 3448/7 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť oddelenia životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca o povolenie výrubu 22 ks
stromov (12 ks tuja, 4 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek pichľavý, 2 ks topoľ čierny,1 ks javor tatarský,
1 ks lipa malolistá, 1 ks jaseň štíhly), rastúcich v k. ú. Revúca mimo lesa ako súčasť verejnej zelene
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca. Žiadosť bola podaná na základe podnetov obyvateľov
mesta – Komenského 1094, Komenského 1095, T. Vansovej 1171/8, T. Vansovej 1173, Jarná ulica č.
819/9 a 818/7, Zochova ulica č. 757/2, Mierova 52/5, Okružná č. 30/34 a Okresného súdu Revúca.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :24. 9. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 64 ks stromov. Žiadateľ na začiatku rokovania doplnil svoje
podanie o žiadosť na výrub ďalších 42 stromov; konkrétne 22 ks smrek obyčajný, 1 ks jedľa, 5 ks
smrek pichľavý, 4 ks tuja, 2 ks breza, 2 ks čerešňa, 2 ks hruška, 2 ks jabloň, 1 ks smrekovec
opadavý, 1 ks orech. Doplnenie podania odôvodnil tým, že tunajšiemu úradu boli od písomného
podania žiadosti doručené ďalšie podnety občanov mesta na výrub stromov. Pretože sa jedná o
stromy v pokročilom štádiu chorobného procesu, ohrozujúce majetok ľudí a stromy majúce
nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľov, považuje doplnenie podania za
potrebné.Žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 10 ks javorov na
pozemku parcely registra „E“ č. 4237/1, 4238/, 4339, 4415/6 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1102/3 v Revúcej o povolenie výrubu troch smrekov,
rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/76, druh pozemku
ostatné plochy (Ulica generála Viesta).
Dôvod: Tienenie, ohrozenie majetku žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :11. 12. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub 9 ks smreka obyčajného s obv. kmeňov 14 cm, 14 cm, 16 cm, 18
cm, 41 cm, 64 cm, 94 cm, 100 cm, 122 cm. Žiadateľ na začiatku rokovania doplnil svoje podanie o
žiadosť na výrub ďalších 6 stromov. Žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu
v počte sedem drevín – kríkov podľa vlastného výberu na pozemku parc. č. 1908/76.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1171 v Revúcej o povolenie výrubu brezy, rastúcej na
pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria (Ulica T. Vansovej).
Dôvod: Tienenie, ohrozenie majetku žiadateľa a iných osôb
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :11. 12. 2014.
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej brezy previsnutej s obv. kmeňov 132 cm a žiadateľovi
bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 1 ks smrek pichľavý na pozemku parc.
č. 1908/1.

7 dní

Žiadosť Pavla Hozu, Clementisova 1164/17, Revúca o povolenie výrubu 4 ks lipa, 10 ks jelša, 1 ks
hrab a 2 ks vŕba, rastúcich v k.ú. Revúca mimo lesa na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela registra „E“ č. 1810, druh pozemku trvalé trávne porasty.
Dôvod: Tienenie záhrady a ohrozenie majetku žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka :7. 1. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 6 ks lipy, 10 ks jelše, 1 ks hrab, 2 ks vŕba a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 5 ks smrek obyčajný a 5 ks ovocné stromy na
pozemku parc. č. 3801/1 v k. ú. Revúca.
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7 dní

Žiadosť Strednej odbornej školy , Generála Viesta 6, 050 01 Revúca o povolenie výrubu 5 ks
borovic, ktoré rastú na pozemku, parcela registra „C“ č. 1908/290, druh pozemku ostatná plocha,
vlastníkom pozemku je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica.
Dôvod: Ohrozenie majetku žiadateľa.
Rozhodnutím bol povolený výrub piatich borovíc a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať
náhradnú výsadbu v počte päť kríkov na pozemku BBSK parc. č.č. 1908/272, 1908/290, 1908/289
v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1181/1 na Daxnerovej ulici v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch borovíc rastúcich pri bytovom dome, parcela registra „C“ č. 680/1, zastavané plochy a
nádvoria.
Dôvod: Ohrozenie majetku žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka 25. 2. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch borovíc a dvoch smrekov obyčajných a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte štyri kríky - tavoľník a zlatovka - na
pozemku parc. č. 680/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Revúcej o povolenie výrubu
dvoch stromov, rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.
1706/181, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Korene stromov rastúcich blízko budovy OR HaZZ Revúca poškodzujú základy stavby a
prístupovú cestu do objektu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka 30. 1. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého a jedle bielej a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 5 kríkov na pozemku parc. č. 1706/181 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť pána Jána Farkaša bytom v Revúcej, Litovelská 634/23 o povolenie výrubu magnólie s
obvodom kmeňa 68 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku žiadateľa,
parcela registra „C“ č. 2609/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Koreňový systém poškodzuje múrik oplotenia, drevina korunou zasahuje na susedný
pozemok a tieni ho.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 13. 2. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub magnólie s obvodom kmeňa 68 cm a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 3 okrasné dreviny na pozemku parc. č. 2609/11 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Daxnerovej ulici č. 1186/8, 050 01 Revúca o povolenie
výrubu dvoch smrekov rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č,
680/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov drevinami rastúcimi blízko bytového domu, ohrozenie
majetku žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 25. 2. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch jedlí srienistých a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte 6 drevín (tavoľník, zaltý dážď, javor mliečny, 3 borovice
horské) na pozemku parc. č. 680/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Jána Kelicha, bytom v Revúcej, Jilemnického ulica 91/34 o povolenie výrubu štyroch
sliviek, rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 2456, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Padajúce konáre pri nepriaznivom počasí ohrozujú majetok žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 3. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 5 ks slivky (p. č. 2456) a 1 ks smrek pichľavý (p. č. 1526) a
žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 4 ks ovocné stromy na
pozemku parc. č. 1526 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1126 na Ulici Vl. Clementisa v Revúcej o povolenie výrubu
jablone a smreka, ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.
1908/7, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Stromy rastú blízko domu, konármi zasahujú do okien bytov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 3. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub jablone a smreka obyčajného a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v 6 drevín (tavoľník, zaltý dážď, 4 borovice horské) na
pozemku parc. č. 1908/7 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Mgr. V. Blanára o povolenie výrubu borovice a smreka, ktoré rastú na pozemku vo
vlastníctve žiadateľa, parcela registra „C“ č. 2027/1, druh pozemku zastavané plochy.
Dôvod: Riziko poškodenia plynového potrubia a majetku žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 16. 3. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub borovice a smreka a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v tri dreviny – lipa, tuja smrek.

7 dní

Žiadosť Ing A. Pribolovej o povolenie výrubu 62 ks stromov, ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve
žiadateľky, parcela registra „C“ č. 3075/459, 3075/460, druh pozemku zastavané plochy.
Dôvod: Výstavba rodinného domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 3. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 62 ks jelše lepkavej a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu 10 kusov ovocných stromov na pozemku, parc. Č. „C“ č. 3075/459,
3075/460.
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7 dní

Obec Rákoš požiadala o výrub 29 stromov, ktoré rastú v k. ú. Rákoš, na pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, parcela registra „C“ č. 386/1, druh pozemku ostatná plocha.
Dôvod: Choré stromy rastúce v cintoríne ohrozujú hrobové miesta.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 25. 3. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 38 ks drevín (23 ks agát bioely, 3 ks borovica lesná, 8 ks hrab
obyčajný, 4 ks lipa malolistá) a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v 15
ks ibištek na pozemku parc. č. 383/20 v k. ú. Rákoš.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Fraňa Kráľa A/16 v Revúcej o povolenie výrubu
bližšie neurčenej dreviny, ktorá rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca.
Dôvod: Strom je mohutného vzrastu, rastie v tesnej blízkosti bytového domu, ohrozuje majetok
žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8. 4. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks topoľ osikový a 1 ks smrek obyčajný a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v 2 ks borovice na pozemku parc. č. 1908/106 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť Ing. Anny Pribolovej o povolenie výrubu troch smrekov obyčajných, ktoré rastú v k. ú.
Revúca na pozemku v jej vlastníctve, parcela registra „C“ č. 799/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
Dôvod: Ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8. 4. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks smrek obyčajný a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v 5 ks drevín na pozemku parc. č. 799/2 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici magnezitárov 1206/8 o povolenie výrubu troch
smrekov obyčajných, rastúcich v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela
registra „C“ č. 1908/485, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, ohrozenie majetku a zdravia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8. 4. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks smrek obyčajný a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v 6 ks drevín na pozemku parc. č. 1908/485 v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť pána Petra Zraka o povolenie výrubu dvoch topoľov osikových, ktoré rastú v k. ú, Revúca
na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/219, druh pozemku ostatné
plochy.
Dôvod: Mohutné topole tienia súkromné pozemky pri rodinných domoch.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8. 4. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch topoľov a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať
náhradnú výsadbu v 7 ks borovíc čiernych na pozemku parc. č. 1908/219 v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Vl. Clementisa 1128/8 o povolenie výrubu troch
smrekov obyčajných, dvoch jedlí, jednej lipy malolistej, rastúcich v k. ú. Revúca na pozemku vo
vlastníctve Mesta Revúca, parc. Č. 1908/4, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, ohrozenie majetku a zdravia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 5. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch smrekov obyčajných, jedného smreka pichľavého
(nesprávne v podaní uvedený ako jedľa), zamietnutá bola žiadosť o výrub lipy malolistej a smreka
pichľavého (nesprávne v podaní uvedený ako jedľa) a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať
náhradnú výsadbu v 8 ks drevín na pozemku parc. č. 1908/104 v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť právnickej osoby STEFE THS, s r. o. Revúca, Okružná ulica č. 42/9, Revúca o povolenie
bližšie neurčeného počtu stromov a kríkov rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca v
trase líniovej stavby „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích rozvodov okruhy kotolní CK-1, CK2, PK-1, PK-2, PK-3 Revúca- 1. zmena pred dokončením stavby“ .
Dôvod: Dreviny rastúce v ochrannom pásme teplovodných kanálov tvoria prekážku rekonštrukcii
vykurovacích rozvodov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 29. 4. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 23 ks stromov a 26m2 kríkov a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 18 stromov a 12 kríkov v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici Vl. Clementisa 1127/6 o povolenie výrubu jablone –
plánky v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parc. Č. 1908/4, druh pozemku
ostatné plochy.
Dôvod: Jabloň rastie blízko domu, poškodzuje novú fasádu domu.
Rozhodnutím bolo konanie zastavené.

7 dní

Žiadosť Základnej školy J. A. Komenského Revúca o povolenie výrubu 6 ks topoľa, 6 ks smreka
obyčajného, 1 ks lipy malolistej, 2 ks jabloň, rastúcich v areáli školy na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Revúca, parcely registra „C“ č. 3447/1, 3447/2.
Dôvod: Riziko ohrozenia zdravia a majetku zdravotne oslabenými drevinami.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 5. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 9 ks stromov – 6 ks smrek obyčajný, 2 ks jabloň a 1 ks lipa
malolistá a zamietnutá bola žiadosť o výrub 8 topoľov a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte 5 drevín v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť právnickej osoby AGRODRUŽSTVO-S, družstvo, Muránska 404/49, 050 01 Revúca o
povolenie výrubu bližšie neurčeného počtu stromov a bližšie neurčenej rozlohy krovitých porastov,
ktoré rastú v k. ú. Revúca a v k.ú. Revúčka, ktoré žiadateľ užíva na poľnohospodárske účely na
základe nájomných zmlúv. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
Dôvod: Dreviny bránia riadnemu využívaniu poľnohospodárskej pôdy – orná pôda a trvalý trávny
porast.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 14. 10. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub stromov a krovitých porastov v k. ú. Revúca v k. ú. Revúčka a
žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 40 stromov v k. ú. Revúca
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7 dní

Žiadosť Ivety Ružániovej o povolenie výrubu troch smrekov, rastúcich v zelenom páse pred jej
rodinným domom, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 2658/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Korene stromov zdevastovali chodník pre chodcov a hrozí aj poškodenie vodovodnej
prípojky.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 22. 7. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks smrek pichľavý a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte šesť drevín na pozemku 2658/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Ladislava Ramazettera o povolenie výrubu dvoch jedlí, rastúcich v zelenom páse pred jeho
rodinným domom, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 2658/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Korene stromov zdevastovali chodník.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 22. 7. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks smrek pichľavý a 3 ks tuja a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 4 ruže na pozemku 2658/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Gizely Lacovičovej o povolenie výrubu troch topoľov, rastúcich pri bytovom dome č.
1094/2 na Komenského ulici v Revúcej.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov, zdravotné problémy obyvateľov domu, obťažovanie
obyvateľov domu peľom stromov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 3. 8. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch topoľov a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať
náhradnú výsadbu v počte 7 borovíc čiernych na pozemku 1908/61 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Jaroslava Rekena o povolenie výrubu smreka pichľavého, ktorý rastie v zelenom páse pri
rodinnom dome žiadateľa na Ulici Ľ. Podjavorinskej
Dôvod: Koreňový systém dreviny poškodil majetok žiadateľa, konkrétne múrik oplotenia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 3. 8. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte 1 ks višňa na pozemku 2516/2 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť pána Dušana Profanta o povolenie výrubu 15 smrekov, ktoré rastú na pozemkoch v jeho
vlastníctve v k. ú. Revúčka.
Dôvod: Stromy sú poškodené kalamitou a napadnuté škodcami.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 26. 8. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 25 ks smrek obyčajný smreka pichľavého a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 5 ovocných stromov na pozemku, parcela č.
10/2 v k. ú. Revúčka.

7 dní

Žiadosť pána Dušana Németha o povolenie výrubu čerešne a bližšie neurčenej okrasnej dreviny,
ktoré rastú na pozemku Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 2516/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria – zelený pás na Zochovej ulici v Revúcej.
Dôvod: Ohrozenie majetku, staré, málo vitálne dreviny.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 30. 9. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks čerešňa a 1 ks sumach pálkový a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 3 ks ibištek na pozemku č. 2516/2 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť pani Valérie Babiakovej o povolenie výrub troch borovíc čiernych, rastúcich v k. ú.
Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria (bytový dom na Daxnerovej ulici č. 1185/7).
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov- stromy sú napadnuté škodcami, poškodené sú na viac ako 50%;
stromy rastú blízko domu, tienia bytové priestory, ohrozujú majetok a zdravie ľudí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 30. 9. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks borovica čierna a 1 ks pajaseň žlazkatý a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 6 drevín (tavoľník, zlatý dážď, ibištek) na
pozemku, parcela č. 680/1 v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť pani Evy Jamnickej o povolenie výrubu dvoch briez a jednej borovice, ktoré rastú v k. ú.
Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.1908/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria (bytový dom na Ulici Vl. Clementisa č. 1164/17).
Dôvod: Borovica je v zlom zdravotnom stave, brezy rastú blízko bytového domu, tienia a majú zlý
vplyv na zdravie obyvateľov domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 9. 10. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks breza previsnutá a 1 ks smrek pichľavý a zamietnutá bola
žiadosť o výrub 1 ks borovica a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu
v počte 6 drevín (tavoľník, zlatý dážď, ibištek) na pozemku, parcela č. 1908/1 v k. ú. Revúca

7 dní

Žiadosť Júlie Tardovej o povolenie výrubu čerešne a brezy, ktoré rastú pri bytovom dome č. 61/5,
Sládkovičova ulica , parcela registra „C“ č. 1763/1, druh pozemku ostatné plochy).
Dôvod: Tienia bytové priestory a ohrozujú majetok obyvateľov domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks breza previsnutá a 1 ks čerešňa a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 6 drevín na pozemku, parcela č. 1763/1 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť Martina Sojáka o povolenie výrubu smreka obyčajného, rastúceho v zelenom páse vedľa
komunikácie a v blízkosti domu žiadateľa na železničnej ulici, parcela registra „E“ č. 4085, druh
pozemku orná pôda.
Dôvod: Mohutná, zdravotne oslabená drevina ohrozuje zdravie a poškodzuje majetok žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 11. 2015.
Rozhodnutím (Verejná vyhláška) bol povolený výrub 1 ks smreka obyčajného a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 2 ks ovocných stromov na pozemku, parcela
č. 1579 v k. ú. Revúca.
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7 dní

Žiadosť Ing. Danky Mirandovej o povolenie výrubu 6 borovíc , rastúcich pri bytovom dome č.
1211/14, parcela registra „C“ č. 1908/183, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov, ohrozenie zdravia a majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 2 ks borovica čierna (žiadateľ počas rokovania upravil žiadosť
na 2 ks borovice) a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 4
dreviny na pozemku, parcela č. 1908/183 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Blaženy Fašiangovej o povolenie výrubu borovice, rastúcej pri bytovom dome č. 21/8,
Okružná ulica, parcela registra „C“ č. 1747, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromu, ohrozenie zdravia a majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks borovica čierna a j 1 ks breza previsnutá (žiadateľ počas
rokovania upravil žiadosť na 2 ks) a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu
v počte 6 dreviny na pozemku, parcela č. 1747 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Ing. Andreja Heideckera o povolenie výrubu štyroch smrekov a dvoch briez rastúcich na
pozemku žiadateľa v k.ú. Revúca, parcela registra „C“ č. 2640/1 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
Dôvod: Dreviny svojím vekom, vzrastom a lokalizáciou predstavujú riziko ohrozenia majetku
a zdravia ľudí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: . 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks breza previsnutá a 4 ks smrek obyčajný a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 7 dreviny na pozemku, parcela č. 2640/1
v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Kataríny Gyorgyovej o povolenie výrubu bresta horského, rastúceho pri bytovom dome
č. 1120/7, Ivana Krasku, parcela registra „C“ č. 1908/57, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Poškodenie majetku žiadateľa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 4. 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks brest horský a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte 3 dreviny na pozemku, parcela č. 11908/57 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Ing. Jaroslava Sklenárika o povolenie výrubu jednej borovice, rastúcej na pozemku vo
vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Drevina rastie blízko bytového domu, konármi zasahuje do okien a korene narúšajú
základy domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 10. 11. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks borovica čierna a žiadateľovi bola uložená povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu v počte 3 kríky na pozemku, parc. č. 680/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť pána Emila Matiščáka o povolenie výrubu troch smrekov, jedného javora a jedného
okrasného kríka; dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č.
1908/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Dreviny rastú blízko bytového domu č. 1172 na Ulici T. Vansovej v Revúcej, tienia bytové
priestory a z dôvodu zlého zdravotného stavu predstavujú aj riziko ohrozenia majetku a zdravia ľudí
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 12. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 3 ks smrek pichľavý, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks dula a
žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 5 kríkov (orgován a zlatý
dážď) na pozemku, parc. č. 1908/1 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť pani Márie Odlevákovej o povolenie výrubu jednej tuje a jednej slivky, ktoré rastú
v katastrálnom území Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“
č.1908/106, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Stromy rastú v tesnej blízkosti bytového domu č. 1116/3 na Ulici Ivana Krasku a bránia
prenikaniu svetla a tepla do bytov; po konároch slivky sa štverajú deti, môže dôjsť k úrazu a hrozí
aj možnosť vniknutia do bytu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 12. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks tuja a 1m2 krík slivky a žiadateľovi bola uložená
povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 2 ks ibištek na pozemku, parc. č. 1908/106 v k. ú.
Revúca.

7 dní

Žiadosť pána Františka Žiaka o povolenie výrubu dvoch topoľov a dvoch smrekov (bližšie
neurčených), ktoré rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca, parcely registra „C“ č.
1908/106 a č. 1908/44, druh pozemku ostatné plochy.
Dôvod: Stromy rastúce pri bytovom dome č. 1115/2 na Ulici Ivana Krasku sú vysokého vzrastu
spôsobujú tienenie bytov, lístie topoľov upcháva odkvapové ríny.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 12. 2015.
Rozhodnutím bol povolený výrub 4 ks smrek pichľavý a 1ks smrek obyčajný (počas rokovania
žiadateľ doplnil na návrh členov komisie žiadosť o výrub 3 smrekov v pokročilom štádiu
chorobného procesu), zamietnutá bola žiadosť v časti výrubu dvoch topoľov a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 10 ks tavoľníka na pozemku, parc. č. 1908/44
v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Jána Belána, Fándlyho 802/8, 050 01 Revúca o povolenie výrubu jablone s obvodom
kmeňa 103 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie v zelenom páse na Fándlyho ulici
v Revúcej pred domom žiadateľa, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca.
Dôvod: Riziko ohrozenia života a zdravia ľudí z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 1. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks jabloň a žiadateľovi bola uložená povinnosť vykonať
náhradnú výsadbu v počte 3 ks ovocných stromov na pozemku, parc. č. 2622/2 v k. ú. Revúca.
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ŽP
45/2016

ŽP
374/2016

ŽP
411/2016

ŽP
542/2016

ŽP
659/2016

ŽP
684/2016

ŽP
692/2016

ŽP
921/2016

ŽP
1055/2016

13. 1. 16

2. 2. 16

9. 2. 16

2. 3. 16

30. 3. 16

8. 4. 16

11. 4. 16

3. 6. 16

12. 7. 16

15. 1. 16

5. 2. 16

10. 2. 16

4. 3. 16

4. 3. 16

12. 4. 16

14. 4. 16

6. 6. 16

15.7. 2016

7 dní

Žiadosť pána Jána Kilíka, Revúčka č. 127, 050 01 Revúca o povolenie výrubu 40 ks smrekov
obyčajných, rastúcich v k. ú. Revúčka na pozemku vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva
pasienkárov a urbaristov Revúčka, IČO 35527056, parcela registra „C“ č. 1379/1, druh pozemku
trvalý trávny porast.
Dôvod: Smreky sú napadnuté lykožrútom smrekovým.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 27. 1. 2016.

7 dní

Žiadosť pána Pavla Hozu, bytom v Revúcej, Vl. Clementisa č. 17 o povolenie výrubu 11 ks jelše
lepkavej a 5 ks lipy, ktoré rastú v k. ú. Revúca, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela
registra „C“ č. 3800, druh pozemku trvalý trávny porast ; pozemok je umiestnený mimo zastavaného
územia obce (lokalita Dolinka).
Dôvod: Stromy mohutného vzrastu tienia záhradu žiadateľa, mladé ovocné stromčeky sú celé dni
bez slnka.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 23. 2. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 13 ks jelše lepkavej a 5 ks lipy malolistej a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v počte 20 stromov na pozemku, parc. č. 3801/1 v k.
ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Ing. Romana Pavlikovského, Revúca, Vl. Clementisa 1162/13 o povolenie výrubu
smrekovca opadavého rastúceho v k. ú. Revúca na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parcela
registra „C“ č. 1908/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; 378902120
Dôvod: Strom rastúci pri bytovom dome bráni prístupu svetla do bytov, hmyz zo stromu lieta do
bytov, ihličie znečisťuje balkóny a okolie domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 3. 2016.
Rozhodnutím bola žiadosť o výrub smrekovca opadavého zamietnutá.

7 dní

Žiadosť Ing. Igora Škvarlu, Revúca č. 2654 o povolenie výrubu 4 stromov (1 ks smrek, 1 ks breza
a 2 ks borovica), ktoré rastú v k. ú. Revúca mimo lesa, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 1908/76; pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Smrek je chorý, takmer vyschnutý; breza mohutného vzrastu ohrozuje zaparkované autá,
borovice sú zakrpatené, nemajú vhodné podmienky na rast a vývoj, pretože sú tienené vysokými
listnatými stromami.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 3. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks breza previsnutá, 2 ks borovica čierna a žiadateľovi bola
uložená povinnosť vysadiť 4 dreviny na pozemku, parc. č. 1908/76 v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť právnickej osoby STEFE THS, s r. o., Revúca, Okružná 42/9 o povolenie 26 ks stromov
(jablone, smreky obyčajné, smreky pichľavé, borovice, čerešňa, tuje, brezy, jedle) rastúcich v k. ú.
Revúca z dôvodu líniovej stavby „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích rozvodov okruhy kotolní
CK-1, CK-2, PK-1, PK-2, PK-3 Revúca“.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 4. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 30 ks stromov a 19 m2 kríkov (26 stromov a 15 m2 kríkov rastie
nad jestvujúcimi rozvodmi a v ich ochranných pásmach) ; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť 30 drevín na pozemkoch vo vlastníctve Mesta. Revúca.

7 dní

Žiadosť Jána Kilíka o povolenie výrubu troch borovíc rastúcich v k. ú. Revúca, parcela registra „C“
č. 2967, ovocný sad. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.
Dôvod: Zlý zdravotný stav.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 21 4. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch borovíc lesných; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť 5 ovocných stromov na vlastnom pozemku v k. ú. Revúčka.

7 dní

Žiadosť Štefana Imreho o povolenie výrubu dvoch smrekov rastúcich v k. ú. Revúca ako súčasť
verejnej zelene na pozemku parc. č. 1751, druh pozemku ostatné plochy (Mierova ulica).
Dôvod: Zlý zdravotný stav, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8 6. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov pichľavých; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť dva okrasné kríky a jeden smrekovec opadavý v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Izabely Liptákovej o povolenie výrubu dvoch smrekov rastúcich v k. ú. Revúca ako
súčasť verejnej zelene na pozemkoch parc. registra „E“ č. 4186/5, 4189/2, druh pozemku orná
pôda (Okružná ulica).
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 27 6. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných; žiadateľovi bola uložená
povinnosť vysadiť 2 okrasné kríky v k. ú. Revúca.

7 dní

Žiadosť Vincenta Béreša o povolenie výrubu 3 ks drevín (borovica, jarabina, jazmín) rastúcich
v k. ú. Revúca ako súčasť verejnej zelene na pozemku parc. registra „C“ č. 1908/44, druh
pozemku ostatné plochy (Ivana Krasku).
Dôvod: Zlý zdravotný stav, ohrozenie, alergie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 8. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub borovice a jazmína; zamietnutý bol výrub jarabiny vtáčej;
žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť dve magnólie v k. ú. Revúca.
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ŽP
1135/2016

29. 7. 2016

2. 8. 2016

7 dní

Žiadosť Dušana Holého o povolenie výrubu piatich hrabov obyčajných, rastúcich v k. ú. Revúca
ako súčasť verejnej zelene na pozemku parc. registra „C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria (Daxnerova ulica)..
Dôvod: Ohrozenie majetku žiadateľa (poškodenie strechy podnikateľského objektu).
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 8. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub šiestich javorov tatarských (v podaní nesprávne uvedených ako
hraby); žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť štyri tuje smaragdové, dva dulovce, a dva
vavrínovce v k. ú. Revúca.
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ŽP
1276/2016

12. 9. 2016 13. 9. 2016

7 dní

Žiadosť Dariny Némethovej o povolenie výrubu piatich smrekov rastúcich v k. ú. Revúca ako
súčasť verejnej zelene na pozemku parc. registra „C“ č. 1721, druh pozemku ostatné plochy (pri
bytovom dome na Jilemnického ulici č. 100). Dôvod: Tienenie a ohrozenie.

Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 6. 10. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek obyčajný, 2 ks smrek pichľavý, 2 ks jedľa;
žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť 7 ks okrasných drevín.
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1404/2016
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ŽP
1414/2016
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ŽP
1747/2016
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122

123

124

ŽP
1810/2016

ŽP
1840/2016

ŽP
1865/2016

ŽP
1866/2016

ŽP
1890/2016

ŽP
1928/2016

5. 10. 2016

10. 10. 16

11. 10. 16

7. 11. 16

15. 11. 16

10. 10. 16

10. 10. 16

14. 10. 16

10. 11. 16

18. 11. 16

22. 11. 16 25. 11. 2016

23. 11. 16 28. 11. 2016

29. 11. 16

2. 12. 16

15. 12. 16

29. 11. 16

5. 12. 16

16. 12. 16

7 dní

Žiadosť Evy Švrlanskej o povolenie výrubu smreka, rastúceho na pozemku č. 680/1, na
Daxnerovej ulici v Revúcej.
Dôvod: Zlý zdravotný stav, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 3. 11. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub 1 ks smrek obyčajný; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť dve dreviny.

7 dní

Žiadosť Jozefa Palečeka o povolenie výrubu jedle, lipy a liesky, rastúcich na pozemku č. 1715, na
Jilemnického ulici v Revúcej.
Dôvod: Zlý zdravotný stav, tienenie, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 3. 11. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub jedle bielej, dvoch líp malolistých a jednej borovice lesnej;
zamietnutý bol výrub lipy (nesprávne uvedenej ako lieska); žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť tri dreviny.

7 dní

Žiadosť Štefana Slugeňa o povolenie výrubu javora, smreka a slivky, rastúcich na pozemku č.
1908/1, na Ulici T. Vansovej v Revúcej.
Dôvod: Zlý zdravotný stav, tienenie, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 31. 10. 2016.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka obyčajného, javora mliečneho, slivky a kríka vŕby;
žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť päť drevín.

7 dní

Žiadosť obyvateľov bytového domu na Ulici J. Kordoša č. 547 v Revúcej o povolenie výrubu
štyroch briez.
Dôvod: Tienenie, alergie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 12. 2016
Konanie prerušené

7 dní

Žiadosť Mareka Franka o povolenie výrubu smreka rastúceho mimo lesa, na pozemku vo
vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1959 (Záborského ulica – zelený pás), druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 12. 2016
Rozhodnutím bola zamietnutá žiadosť o výrub smreka pichľavého.

7 dní

Žiadosť Karola Polláka o výrub dvoch ihličnatých stromov (218 cm, 120 cm) rastúcich mimo lesa
v k. ú. Revúca – lokalita Kúpele – Dolinka; pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia
mesta.
Dôvod: Zlý zdravotný stav mohutných ihličnanov a riziko ohrozenia zdravia a majetku vlastníkov
pozemku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 15. 12. 2016
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných a smrekovca opadavého;
žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť päť ihličnanov.

7 dní

Žiadosť Rudolfa Repáka o povolenie výrubu piatich smrekov rastúcich v zelenom páse na
Fándlyho ulici v Revúcej, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parc. registra „C“ č. 2610/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
Dôvod: Poškodenie komunikácie koreňmi a ohrozenie nadzemných vedení.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 12. 2016
Rozhodnutím bol povolený výrub piatich smrekov obyčajných; žiadateľovi bola uložená
povinnosť vysadiť štyri tuje.

7 dní

Žiadosť Anny Husarovičovej o výrub bližšie neurčeného počtu smrekov rastúcich na pozemku vo
vlastníctve Mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1706/1, druh pozemku ostatné plochy; pozemok
je umiestnený v zastavanom území mesta.
Dôvod: Poškodenie garáže koreňmi stromov..
Konanie zastavené pre nezaplatenie správneho poplatku

7 dní

Žiadosť Daniela Vojčíka o povolenie výrubu chorého smreka pichľavého (113cm) rastúceho na
pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parc.č. 1763/1; pozemok je umiestnený v zastavanom
území mesta.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov a riziko poškodenia majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 12. 2016
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť päť okrasných drevín pri bytovom dome.

7 dní

Žiadosť Slavomíra Verkina o povolenie 5 ks stromov, ktoré rastú na pozemku Mesta Revúca pri
bytovom dome 1108/4 na Ulici Fraňa Kráľa; pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov a riziko poškodenia majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 15. 2. 2017 (predĺžená lehota na rozhodnutie)
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných, dvoch smrekov pichľavých;
zamietnutý bol výrub smrekovca opadavého; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť tri
javory.
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ŽP
1934/2016

13. 12. 16

16. 12. 16

7 dní

Žiadosť Eleonóry Belánovej o povolenie výrubu jablone rastúcej v zelenom páse na Fándlyho
ulici v Revúcej, na pozemku vo vlastníctve Mesta Revúca, parc. registra „C“ č. 2610/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria; pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
Dôvod: Jabloň je chorá, nerodí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 12. 2016
Rozhodnutím bol povolený výrub jablone; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť dve tuje.
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ŽP
58/2017

21. 12. 16

23. 12. 16

7 dní

Žiadosť právnickej osoby Coop Jednota Revúca, spotrebné družstvo, 050 01 Revúca o povolenie
výrubu troch smrekov v k. ú. Revúčka a troch smrekov v k. ú. Revúca; stromy rastú na pozemkoch
žiadateľa.

Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov, ohrozenie majetku žiadateľa.
Rozhodnutím bol povolený výrub štyroch smrekov obyčajných; žiadateľovi bola uložená
povinnosť vysadiť štyri tuje.
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432/2017
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487/2017

ŽP
665/2017

ŽP
683/2017

ŽP
834/2017

10. 1. 17

18. 1. 17

12. 1. 17

23. 1. 2017

10. 2. 2017 15. 2. 2017

15. 2. 17

6. 3. 17

20. 2. 2017

10. 3. 2017

7 dní

Žiadosť Jozefa Kilíka o povolenie výrubu smrekovca opadavého a dvoch borovíc rastúcich na
pozemku Mesta Revúca pri bytovom dome 1118/5 na Ulici Ivana Krasku; pozemok je umiestnený
v zastavanom území mesta.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov borovicami, zlý zdravotný stav smrekovca, ohrozenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 15. 2. 2017 (predĺžená lehota na rozhodnutie)
Rozhodnutím bol povolený výrub smrekovca opadavého a jednej borovice; zamietnutý bol výrub
druhej borovice, žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť 5 vtáčich zobov.

7 dní

Žiadosť Márie Simanovej o povolenie výrubu javora a lipy, ktoré rastú na súkromnom pozemku,
parcela registra „C“ č.465/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Zlý zdravotný stav javora horského, poškodenie inžinierskych sietí koreňmi lipy malolistej.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 1. 2. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub javora a lipy; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť dva
ovocné stromy.

7 dní

Žiadosť Jána Senka o povolenie výrubu 7 ks briez previsnutých, ktoré rastú v zelenom páse na
Komenského ulici v Revúcej.
Dôvod: Ohrozenie chodcov a zaparkovaných áut padajúcimi konármi, zdravotné problémy
obyvateľov ulice, znečisťovanie, ohrozenie inžinierskych sietí, zdeformovanie chodníka.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 1. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub 7 briez previsnutých, žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť sedem okrasných kríkov.

7 dní

Žiadosť Mareka Mocného o povolenie výrubu troch smrekov rastúcich pri bytovom dome č.
1126/4 na Ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov vysokými drevinami rastúcimi blízko bytového domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 28. 2. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch smrekov obyčajných; žiadateľovi bola uložená
povinnosť vysadiť štyri tavoľníky a.päť tují smaragdových.

7 dní

Žiadosť Jána Danka o povolenie výrubu troch smrekov a dvoch briez rastúcich pri bytovom dome
č. 1137/7 na Ulici J. Bottu v Revúcej.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov vysokými drevinami rastúcimi blízko bytového domu, zlý
zdravotný stav, ohrozenie .
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 23. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných, jedle bielej a 4m2 zlatého dažďa.
Zamietnutá bola žiadosť o výrub dvoch briez previsnutých; žiadateľovi bola uložená povinnosť
vysadiť štyri kríky zlatého dažďa.
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ŽP
835/2017

8. 3. 17

10. 3. 2017

7 dní
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ŽP
849/2017

10. 3. 17

14. 3. 2017

5 dní
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ŽP
850/2017

10. 3. 17

14. 3. 2017

5 dní
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ŽP
859/2017

13. 3. 17

16. 3. 2017

5 dní

136

ŽP
914/2017

21. 3. 17

22. 3. 2017

5 dní

137

ŽP
973/2017

28. 3. 17

31. 3. 2017

5 dní

138

ŽP
1282/2017

5. 5. 17

11. 5. 2017

5 dní

Žiadosť právnickej osoby STEFE THS, s r. o., Okružná č. 42/9, Revúca o vydanie súhlasu na výrub
15 stromov rastúcich v k. ú. Revúca na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca.
Dôvod: Uvedené stromy rastú v trase rekonštruovaného teplovodu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 23. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub 16 stromov; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť 12
stromov.
Žiadosť Margity Ujjobbágyovej o vydanie súhlasu na výrub smreka, ktorý rastie ako súčasť
verejnej zelene na Okružnej ulici v Revúcej, parcela registra „C“ č. 2460; LV č. 3817.
Dôvod: Ohrozenie zdravia a majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 23. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub troch smrekov obyčajných a dvoch briez previsnutých;
žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť štyri smreky.
Žiadosť Jána Chrapáňa o vydanie súhlasu na výrub tuje rastúcej v cintoríne v Revúcej, parcela
registra „C“ č. 2384; LV č. 2360.
Dôvod: Poškodenie hrobov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 23. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch tují; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť tri
okrasné dreviny.
Žiadosť Mateja Gabaja o vydanie súhlasu na výrub tuje a smreka, ktoré rastú na pozemku
žiadateľa, parcela registra „C“ č. 918/1; LV č. 4724.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov, riziko ohrozenia majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 30. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka obyčajného a tuje západnej; žiadateľovi bola uložená
povinnosť vysadiť päť okrasných drevín.
Žiadosť Mareka Kováča o vydanie súhlasu na výrub borovice a katalpy, ktoré rastú na pozemku
žiadateľa, parcela registra „C“ č. 1206/1; LV č. 4708.
Dôvod: Ohrozenie majetku veľkými stromami rastúcimi blízko stavby, poškodená katalpa.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 28. 3. 2017.
Rozhodnutím bol povolený výrub javora a katalpy; žiadateľovi bola uložená povinnosť vysadiť
tri ovocné stromy.
Žiadosť Jána Molnára o vydanie súhlasu na výrub smreka rastúceho na pozemku Mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 2565, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Ohrozenie majetku vysokou drevinou rastúcou v zelenom páse vedľa komunikácie,
zasahujúcou do nadzemných vedení.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 24. 5. 2017
Rozhodnutím bola žiadosť o výrub smreka pichľavého zamietnutá.
Obec Prihradzany zastúpená starostom požiadala o výrub 21 stromov, ktoré rastú v k. ú.
Prihradzany – v cintoríne, na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parcela registra „C“ č. 206, druh
pozemku ostatná plocha.
Dôvod: Stromy rastúce v cintoríne ohrozujú hroby.

Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 26. 5. 2017
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Žiadosť Viery Hanzelovej o vydanie súhlasu na výrub borovice a dvoch smrekov rastúcich pri
bytovom dome č. 1175/15 na Ulici T. Vansovej v Revúcej; vlastníkom pozemku je mesto Revúca;
parcela registra „C“ č.680/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Dreviny rastúce tesne pri dome zabraňujú prenikaniu svetla a tepla do bytových priestorov.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 13. 9. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných a jednej borovice lesnej; uložená
bola povinnosť vysadiť tri kríky.
Žiadosť Dany Kissovej o vydanie súhlasu na výrub orgována a sumachu, ktoré rastú pri bytovom
dome č. 1171/8 na Ulici T. Vansovej v Revúcej; vlastníkom pozemku je mesto Revúca; parcela
registra „C“ č.1908/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Dreviny rastú tesne pri dome, zlý zdravotný stav.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 13. 9. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub štyroch stromov (sumach, orgován, jabloň a javor tatarský), na
rokovaní žiadateľ doplnil podanie o povolenie výrubu jablone a javora tatarského z dôvodu zlého
zdravotného stavu; uložená bola povinnosť vysadiť dva orgovány a jednu borievku.
Žiadosť Vladimíra Eibnera o vydanie súhlasu na výrub sedem hrabov obyčajných, dvoch bukov
a troch jelší lepkavých, ktoré rastú na pozemku mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 3879/3, druh
pozemku ostatné plochy; pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta v lokalite
Dolinka.
Dôvod: Dreviny sú choré a ohrozujú majetok a zdravie žiadateľa a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 14. 9. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub sedem hrabov obyčajných, dvoch bukov a troch jelší lepkavých;
uložená bola povinnosť vysadiť sedem ihličnanov.
Žiadosť Pozemkového spoločenstva pasienkárov a urbaristov Revúčka, IČO 35527056 o povolenie
výrubu 100 ks chorých smrekov rastúcich na pozemku v k. ú. Revúčka, parcela registra „C“ č.
1379/1, druh pozemku trvalý trávny porast.
Dôvod: Smreky sú napadnuté lykožrútom smrekovým.
Rozhodnutím bol povolený výrubbližšie neurčeného počtu smrekov obyčajných s obvodmi kmeňov
nad 40 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou; uložená bola povinnosť vysadiť päť čerešní.
Žiadosť Mariana Kellicha o vydanie súhlasu na výrub smreka rastúceho v k. ú. Revúca na jeho
pozemku, parcela registra „C“ č. 2100, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod: Starý, chorý smrek rastúci pri rodinnom dome ohrozuje majetok žiadateľ a majetok iných
osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 6. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého; uložená bola povinnosť vysadiť dve
hortenzie.
Žiadosť Róberta Hátaša o vydanie súhlasu na výrub smreka, brezy a jablone rastúcich pri bytovom
dome č. 22/10 na Okružnej ulici v Revúcej.
Dôvod: Dreviny rastú blízko domu, tienia bytové priestory a predstavujú riziko ohrozenia zdravia
a majetku obyvateľov domu a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka obyčajného, brezy previsnutej, jablone, jaseňa štíhleho;
uložená bola povinnosť vysadiť štyri javory s kompaktnou korunou.
Žiadosť Anny Derďákovej o povolenie výrubu troch smrekov; smreky rastú na pozemku mesta
Revúca, parcela registra „C“ č. 718/1 v k. ú. Revúčka.
Dôvod: Smreky rastú v cintoríne, sú vysoké a ohrozujú majetok a zdravie ľudí, koreňmi poškodzujú
hroby.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch smrekov obyčajných a jednej jedle bielej; uložená bola
povinnosť vysadiťštyri krušpány vždyzelené..
Žiadosť Mareka Bajúsa o vydanie súhlasu na výrub smreka, ktorý rastie pri bytovom dome č.
1125/3 na Ulici Vl. Clementisa v Revúcej.
Dôvod: Drevina rastie blízko domu a tieni bytové priestory.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený smreka pichľavého; uložená bola povinnosť vysadiť dva nátržníky
drevnaté.
Žiadosť Ing. Mareka Mocného o vydanie súhlasu na výrub smreka, ktorý rastie pri bytovom dome
č. 1126/4 na Ulici Vl. Clementisa v Revúcej.
Dôvod: Drevina rastie blízko domu, tieni bytové priestory a ohrozuje majetok obyvateľov domu
a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 11. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého; uložená bola povinnosť vysadiť magnoliu.
Žiadosť Milana Kúchena o vydanie súhlasu na výrub smreka pichľavého, ktorý rastie pri bytovom
dome č. 1113/9 na Ulici Fraňa Kráľa v Revúcej.
Dôvod: Drevina rastie blízko domu, tieni bytové priestory a ohrozuje majetok obyvateľov domu
a iných osôb.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 31. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého; uložená bola povinnosť vysadiť štyri tuje.
Žiadosť Jany Macháčkovej o vydanie súhlasu na výrub smreka, javora a agáta, ktoré rastú pri
bytovom dome č. 102 na Jilemnického ulici Revúcej.
Dôvod: Ohrozenie zdravia a majetku chorými drevinami.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 31. 10. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub agáta bieleho, topoľa a javora horského; uložená bola povinnosť
vysadiť dve tuje, jeden orgován a jednu okrasnú vŕbu.
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Žiadosť Mariany Simanovej o vydanie súhlasu na výrub osem smrekov, ktoré rastú pri bytovom
dome č. 44/19 na Okružnej ulici v Revúcej, parcela registra „C“ 1706/1, ostatné plochy; pozemok je
vo vlastníctve mesta Revúca a nachádza sa v zastavanom území.
Dôvod: Ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 22. 11. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub 8 smrekov obyčajných; uložená bola povinnosť vysadiť dve lipy.
Žiadosť Erika Málika o vydanie súhlasu na výrub dvoch tují, ktoré rastú v zelenom páse na Ulici P.
Dobšinského v Revúcej. Pozemok je vo vlastníctve mesta Revúca a nachádza sa v zastavanom
území mesta.
Dôvod: Zlý zdravotný stav stromov, zlý vplyv na zdravie ľudí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 22. 11. 2017
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch tují a jednej jablone; uložená bola povinnosť vysadiť dva
orgovány a jednu magnoliu.
Žiadosť Martina Hromadu o vydanie súhlasu na výrub borovice s obvodom kmeňa 84 cm meraným
vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie pri bytovom dome 1126/4 na Ulici Vladimíra Clementisa
v Revúcej, na pozemku vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/7, druh pozemku
ostatné plochy.
Dôvod: Borovica tieni bytové priestory, je naklonená nad chodník a predstavuje tak riziko ohrozenia
majetku a zdravia ľudí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 8. 2. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka obyčajného a borovice lesnej; uložená bola povinnosť
vysadiť tri tuje smaragdové.
Žiadosť Dušana Hrbála o vydanie súhlasu na výrub orecha s obvodom kmeňa 286 cm meraným vo
výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie v k. ú. Revúca mimo lesa, na pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, parcela registra „C“ č. 3421/2, druh pozemku ovocné sady; pozemok je umiestnený mimo
zastavaného územia obce.
Dôvod: Zlý zdravotný stav ohrozujúci bezpečnosť ľudí.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 19. 2. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub orecha kráľovského; uložená bola povinnosť vysadiť desať tují.
Žiadosť právnickej osoby STEFE THS, s r. o., Okružná č. 42/9, Revúca o vydanie súhlasu podľa §
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. na výrub 22 stromov a 20 m2 kríkov rastúcich v k. ú.
Revúca na pozemkoch vo vlastníctve mesta Revúca z dôvodu rekonštrukcie teplovodu.
Dôvod: Uvedené stromy a kríky rastú v trase líniovej stavby.
Ústne rokovanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční: 21. marca 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub 13 stromov a 11m2 kríkov; uložená bola povinnosť vysadiť
desať stromov.
Žiadosť Ing. Mateja Drobča o vydanie súhlasu na 6 tují rastúcich na Šafárikovej ulici v Revúcej,
pri dome č. 331/5, parcela registra „C“ č. 1015, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria;
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Zlý zdravotný stav, tienenie, poškodenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 2. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub šiestich tují; uložená bola povinnosť vysadiť štyri ihličnany.
Žiadosť Jozefa Ružiaka o vydanie súhlasu na výrub 20 jelší, ktoré rastú v k. ú. Revúčka mimo
lesa, na pozemku v spoluvlastníctve žiadateľa, parcela registra „C“ č. 3641, druh pozemku trvalé
trávne porasty; pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Dôvod: Čistenie pozemkov
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 9. 3. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub bližšie neurčeného počtu topoľa osikového, jelše lepkavej, brezy
previsnutej s obvodmi kmeňov nad 40 cm ( §17 ods. 3 vyhl. MŽP SR č.24/2003);
Žiadosť Jozefa Silného o výrub bližšie neurčenej ihličnatej dreviny, rastúcej na pozemku vo
vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č.1908/90, druh pozemku ostatné plochy; pozemok sa
nachádza v zastavanom území obce.
Dôvod: Strom rastúci blízko domu tieni bytové priestory a ohrozuje majetok.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 15.3.2018
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého; uložená bola povinnosť vysadiť dva kríky.
Žiadosť Kataríny Váradyovej o vydanie súhlasu na výrub agáta a lipy rastúcich pri bytovom dome
1169/4 na Ulici T. Vansovej v Revúcej, na pozemku vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra
„C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané plochy.
Dôvod: Stromy rastú blízko domu, tienia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 9. 4. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub lipy malolistej, orgovánu a agáta bieleho; uložená bola povinnosť
vysadiť orgován a borovicu.
Žiadosť Mgr. Igora barana o vydanie súhlasu na výrub dvoch tují a jedného orgována rastúcich pri
bytovom dome 1170/5 na Ulici T. Vansovej v Revúcej, na pozemku vo vlastníctve mesta Revúca,
parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané plochy.
Dôvod: Stromy rastú blízko domu, tienia a bránia rekonštrukcii domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 9. 4. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch tují a jedného orgovánu; uložená bola povinnosť vysadiť
tri okrasné dreviny podľa vlastného výberu.
Žiadosť Arpáda Szilágyiho o vydanie súhlasu na výrub troch smrekov, jednej tuje, 6 m2 orgovánu
a 4 m2 zlatého dažďa rastúcich pri bytovom dome 1174/14 na Ulici T. Vansovej v Revúcej, na
pozemku vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 680/1, druh pozemku zastavané
plochy.
Dôvod: Stromy rastú blízko domu, tienia a bránia rekonštrukcii domu.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 5. 6. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub jednej tuje, troch smrekov pichľavých a 6m2 orgovánu; uložená
bola povinnosť vysadiť tri orgovány.
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Žiadosť právnickej osoby Východoslovenská distribučná, a. s. Košice o povolenie výrubu 189 ks
stromov a 2780m2 krovitých porastov rastúcich v katastrálnom území Revúca mimo lesa; pozemky
sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce.
Dôvod: Líniová stavba nového vzdušného VN vedenia, ktorým sa prepoja dve vzdušné VN vedenia
VN563 a VN23; Nové vzdušné vedenie začína blízko železničnej stanice a ide súbežne
s Priemyselnou ulicou a železničnou traťou, čiastočne v jej ochrannom pásme a končí na VN238- na
jestvujúcom mrežovom stožiari. Stavbou sa zabezpečí väčšia spoľahlivosť dodávky elektrickej
energie pre odberateľov. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané mestom Revúca 20. 10 2016
pod značkou SP/1340/2016-21.
Konanie zastavené
Žiadosť Ing. Martina Pribolu o vydanie súhlasu na výrub bližšie neurčeného počtu briez a jelší,
rastúcich na pozemku žiadateľa, parcela registra „C“ č. 3075/446, druh pozemku ZPaN v k. ú.
Revúca.
Dôvod: Výstavba rodinného domu
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 20. 7. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub 37 stromov (jelša, vŕba, topoľ); uložená bola povinnosť vysadiť
päť tují.
Žiadosť Milana Hromadu o vydanie súhlasu na výrub dvoch briez a jednej jablone rastúcich na
pozemku vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/31 druh pozemku ZPaN v k. ú.
Revúca; pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, zlé hygienické podmienky bývania, ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 9. 8. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch jabloní a jedenej brezy, zamietnutý bol výrub druhej
brezy; uložená bola povinnosť vysadiť dva smreky pichľavé.
Žiadosť Erika Málika o vydanie súhlasu na výrub šesť jelší, jedného javora, sedem čerešní a 40m2
trnky, rastúcich na pozemku žiadateľa, parcela registra „E“ č. 3152, druh pozemku trvalý trávny
porast v k. ú. Revúca mimo lesa.
Dôvod: Vyčistenie pozemku od náletových drevín
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 24. 8. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub šesť jelší, jedného javora, sedem čerešní a 40m2 trnky; uložená
bola povinnosť vysadiť päť krušpánov.
Žiadosť Pozemkového spoločenstva pasienkárov a urbaristov Revúčka, IČO 35527056 o povolenie
výrubu listnatých stromov (hrab, jelša, breza, topoľ, jaseň, lieska a vŕba) v počte 5000 ks rastúcich
na pozemku v k. ú. Revúčka, parcela registra „C“ č. 1379/1, druh pozemku trvalý trávny porast.
Dôvod: Odstránenie stromov z pozemkov vedených ako trvalé trávne porasty, aby tieto pozemky
mohlo spoločenstvo využívať na pôvodný účel.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 24. 10. 2018
Žiadosť Dušana Hodoša o vydanie súhlasu na výrub dvoch borovíc a jedného sumacha pálkového
rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/485 druh pozemku
ZPaN v k. ú. Revúca; pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, zlé hygienické podmienky bývania, ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 17. 10. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub dvoch borovíc, zamietnutá bola žiadosť o výrub sumacha
pálkového; uložená bola povinnosť vysadiť dve dreviny.
Žiadosť Pavla Rusa o vydanie súhlasu na výrub štyroch briez previsnutých rastúcich na pozemku
vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 2152 druh pozemku OP v k. ú. Revúca;
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, zlé hygienické podmienky bývania, ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 30. 11. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub troch briez a dvoch javorovcov, zamietnutá bola žiadosť o výrub
štvrtej brezy; uložená bola povinnosť vysadiť tri borovice.
Žiadosť Ladislava Švidraňa o vydanie súhlasu na výrub smreka pichľavého rastúceho na
pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parcela registra „C“ č. 1482/2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Revúca; pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, zlé hy1ienické podmienky bývania, ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 30. 11. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub smreka pichľavého, uložená bola povinnosť vysadiť zlatý dážď.
Žiadosť Dušana Kekeňáka o vydanie súhlasu na výrub lipy rastúcej na pozemku v jeho
vlastníctve, parcela registra „C“ č. 3754/252, druh pozemku záhrada v k. ú. Revúca; pozemok je
umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Dôvod: Ohrozenie majetku a zdravia.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 21. 12. 2018
Rozhodnutím bol povolený výrub lipy, uložená bola povinnosť vysadiť ovocné stromy.
Žiadosť Františka Kokoša o vydanie súhlasu na výrub piatich smrekov a jednej čerešne rastúcich
na pozemku v jeho vlastníctve, parcely registra „C“ č. 3081/36 a č. 3100, druh pozemku trvalý
trávny porast v k. ú. Revúca; pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Dôvod: Tienenie.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka: 18. 1. 2019
Rozhodnutím bol povolený výrub čerešne a 5 ks smrek obyčajný; uložená bola povinnosť vysadiť 5
ks ovocné stromy.
Žiadosť Jozefa Baloga o vydanie súhlasu na výrub smrekovca opadavého rastúceho na pozemku
vo vlastníctve mesta Revúca, parcela registra „C“ č. 1908/1 druh pozemku ZPaN v k. ú. Revúca (pri
bytovom dome č. 1162/13 na Ulici Vladimíra Clementisa); pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce.
Dôvod: Tienenie bytových priestorov, zlé hygienické podmienky bývania, ohrozenie majetku.
Ústne rokovanie a terénna obhliadka:

