
Mesto Nová Dubnica 
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 

______________________________________________________________________ 

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA, 

v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, Mesto Nová Dubnica ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods.3 

zákona o ochrane prírody a krajiny oznamuje, že začalo správne konanie vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť: 

- buď písomne na adresu: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad, Trenčianska 45/41,                          

018 51 Nová Dubnica 

- alebo elektronicky na adresu: basna@novadubnica.sk  

 

v  lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 

 

Mesto Dubnica nad Váhom požiadalo o vydania súhlasu na výrub 27 ks drevín a 32 m² krov 

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov rastúcich na pozemkoch v zastavanom území obce, KN-C parcela č. 1254/17, 

4402/1, 2400/204, 3755/134, 3755/29, 1799/211, 2400/204, 4391/11, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie LV č. 2600 k. ú. Dubnica nad Váhom, KN-E 2639/502, druh 

pozemku orná pôda LV č. 5880 v k. ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve Mesta 

Dubnica nad Váhom. 

Zdôvodnenie žiadosti: Výrub drevín v meste Dubnica nad Váhom je požadovaný z dôvodu 

zhoršeného zdravotného stavu drevín, ktorý môže bezprostredne ohroziť zdravie, majetok 

obyvateľov mesta v nepriaznivom počasí. Výrub krátkovekej brezy previsnutej žiadali 

obyvatelia bytového domu, nakoľko je alergénnou drevinou a spôsobuje zdravotné problémy 

obyvateľom bytovky. Pred vstupom do bytového domu Centrum II 74/8 rastie smrek, ktorého 

preschnutie predstavuje 40% z objemu koruny. Výrub smreku rastúceho na Bottovej ulici, 

borovíc a tují na sídlisku Pod hájom č.1358 žiadali obyvatelia z dôvodu tienenia, zlého 

prístupu svetla do bytov a obavy o poškodenie majetku a zdravia. Smrek na ulici 

Podjavorinskej má vychýlený rast nad cestu, narúša povrch múrika pred rodinným domom 

a ohrozuje prevádzkyschopnosť inžinierskych sietí vzdialených cca 1m od dreviny. Výrub 

ďalších 11 ks drevín je odôvodnený v rámci investičnej výstavby skate parku a výrub 3 ks 

agátov v rámci revitalizácie vnútrobloku sídliska Pod hájom. Do kolaudácie investičných 

stavieb budú zrealizované sadové úpravy.  

Správne konanie začalo dňa: 14.03.2023                                  
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