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Vec :
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ovocinársky majetok Vojkovce s.r.o.,
Vojkovce 118, 053 61 Vojkovce IČO: 36211001 zo dňa 03.10.2018 na pozemkoch registra
E KN a C KN, katastrálne územie Vojkovce identifikovaných na grafických prílohách
k žiadosti o dotácie od pôdohospodárskej platobnej agentúry list č. 1.11 a list č. 1.13.______
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o začatí správneho konania.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje Obec Vojkovce
začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny.
Žiadateľ: Ovocinársky majetok Vojkovce s.r.o., Vojkovce 118, 053 61 Vojkovce IČO:
36211001
Predmet žiadosti : súhlas na výrub drevín Jelša lepkava /Alnus glutinosa/ 16 ks s obvodom
kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm od zeme, Breza previsnutá /Betula pendula/ 14 ks
s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm od zeme. Náletové kroviny: Šípky, trnky,
na ploche 18 000 m2 na pozemkoch registra E KN, C KN, katastrálne územie Vojkovce.
Predmetné pozemky sú vedené ako trvalé trávne porasty umiestnené mimo zastavaného územia
obce Vojkovce,
Odôvodnenie žiadosti : Dôvodom žiadosti na výrub je požiadavka pôdohospodárskej platobnej
agentúry /PPA/ na využitie pozemkov na spásanie a vyčistenie pozemkov od samonáletových
drevín a krovín.
Žiadateľ žiada výrub drevín na vymenovaných pozemkoch na základe požiadaviek PPA ako
nájomca v zmysle zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov medzi
vlastníkmi pozemkov a žiadateľom, ktorá ho oprávňuje podľa čl. VI. vykonať výrub.
Žiadosť doručená dňa : 03.10.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 pracovných
dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Obec Vojkovce, Vojkovce 37,
053 61 Vojkovce alebo elektronickou formou na (stavebnyuradobce@gmail.com) záujem byť
účastníkom v uvedenom správnom konaní.
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