
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 drevín podľa § 47 ods. 3 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich 

na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 101/2, 2300/5, 2400/2, 1266,1, 

1110/2, 200/11, 1000/1, 1580/546, 1110/340, 1310/2, 3755/136, 1110/410, 2300/4, 

4391/2,1310/2, 300/9, 1000/2, 2300/4, 1110/371, 1110/372, 1110/373, 1110/374, 1110/375, 

1110/376, 1110/377, 1110/378, 1110/379, 1110/380, 1110/366, 1110/368, 1110/340, 

1110/342 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV č. 2600 k. ú. Dubnica nad Váhom, 

ktorý je vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom. 

Zdôvodnenie žiadosti: Výrub 80ks drevín a 22ks krov v meste Dubnica nad Váhom je 

požadovaný z dôvodu, že dreviny sú v zlom zdravotnom stave, preschnuté nebezpečne 

naklonené alebo značne prehnité. Z hľadiska ekologického je aj príliš nízka produkcia kyslíka 

ako aj ochrana pred škodlivými látkami nakoľko preschnutie drevín je v rozsahu od 30% až 

nad 60%. Niektoré dreviny sú slabo vyvinuté, rastú v poraste s ostatnými dominantnejšími a 

nemajú možnosť zdravého vývoja. Posudzovaná bola aj tesná blízkosť ich existencie pri 

bytových domoch – rast drevín od 2 do 4 metrov od odkvapového chodníka ako aj 

nepriaznivá svetelnosť v bytoch. Tuje ako nepôvodný druh rastú v stromoradí na cintoríne 

značne poškodzujú a znehodnocujú hrobové miesta a chodníky. Dreviny nemajú dostatočné 

priestorové a svetelné podmienky na priaznivý rast a vývin do budúcna. Ďalšie uvedené 

dreviny v žiadosti sa nachádzajú na ulici ČSA v predzáhradkách bytových domov alebo tesne 

pred oplotením v rámci zeleného pásu vedúceho pozdĺž ulice. V rámci investičnej výstavby je 
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F_407_VYR_2 plánované rozšírenie komunikácie o cyklochodník a parkovacie stojiská. 

Smreky majú zhoršený zdravotný stav s preschnutím medzi 30-50%. Smreky v tejto lokalite 

nemajú vhodné podmienky (emisie, sucho). Kríky sú krátkoveké a budú nahradené mladšími 

jedincami iného taxónu. Ďalšia plánovaná investičná výstavba je v okolí mestského úradu 

a domu kultúry. Zdravotný stav hodnotených drevín je zhoršený a znížená prevádzková 

bezpečnosť. Stávajúci porast z prevažnej väčšiny tvorí ihličnatý porast, výrazný podiel tvorí 

smrek a nepôvodné dreviny ako tuje a cyprušteky.  

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Novej 

Dubnici počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.  

 

Správne konanie začalo dňa: 28.12.2022 

  


