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Vec 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 
Obec Ladce, v zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom
s úh l a s u  na výrub drevín: 
 

- lipa malolistá 14 ks (obvod kmeňa D1,3m je 
drevín), rastúcich na pozemku KNC 1
pozemku je obec Ladce. 

Zhodnotenie stavu drevín vykonal Akreditovaný arborista ISA Slovensko Pavol Kuliha:
Dreviny rastú v obmedzenom prekoreniteľnom priestore v
vozovky. Malý  priestor pre rast koreňov, spôsobuje nedostatočný príjem vody a

má ma vplyv na popísaný  zdravotný stav,fyziologickú vitalitu a
stromov.  

Z vrchu preschýnajúce koruny stromov, jasne naznač
S najväčšou pravdepodobnou za  chradnutie drevín môže aj používanie posypovej soli, 

ktorá sa používa pri   údržbe cesty. Posypová ma negatívny vplyv na príjem vody a
z pôdy.  

 
 

- orech kráľovský- 1 ks(obvod kmeňa 
dvora Ladce, na pozemku KNC 
pozemku je obec Ladce.Strom je 
škodcami. Výrub sa žiada aj z

 
 

- javor mliečny – 1 ks(obvod kmeňa D1,3m je 1
k.ú. Ladce, zapísaného na LV č.1, vlastníkom pozemku je obec Ladce.
Strom rastie pri ceste , s postupne odumierajúcou korunou, má suché a
konáre, zníženú vitalitu spôsobenú stavebnou činnosťou v
Vzhľadom k vysokému riziku dopadu, hlavná cesta a
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Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100 
018 64 Košeca 

vydanie súhlasu na výrub drevín 

zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom, Vás žiada o

(obvod kmeňa D1,3m je uvedený v prílohe inventarizačná tabuľka 
na pozemku KNC 125/1,k.ú. Ladce, zapísaného na LV č.1, vlastníkom 

Zhodnotenie stavu drevín vykonal Akreditovaný arborista ISA Slovensko Pavol Kuliha:
obmedzenom prekoreniteľnom priestore v tesnej blízkosti chodníka a 

vozovky. Malý  priestor pre rast koreňov, spôsobuje nedostatočný príjem vody a
má ma vplyv na popísaný  zdravotný stav,fyziologickú vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť 

vrchu preschýnajúce koruny stromov, jasne naznačujú problémy v 
najväčšou pravdepodobnou za  chradnutie drevín môže aj používanie posypovej soli, 

ktorá sa používa pri   údržbe cesty. Posypová ma negatívny vplyv na príjem vody a

(obvod kmeňa D1,3m je 110 cm), rastúci v
, na pozemku KNC 730,k.ú.Ladce, zapísaného na LV č.1, vlastníkom 

bec Ladce.Strom je prestárly, má preschnutý kmeň
škodcami. Výrub sa žiada aj z dôvodu prevádzky zberného dvora.  

(obvod kmeňa D1,3m je 120 cm),rastúci na pozemku KNC 121/1  
zapísaného na LV č.1, vlastníkom pozemku je obec Ladce.

postupne odumierajúcou korunou, má suché a
konáre, zníženú vitalitu spôsobenú stavebnou činnosťou v koreňovom priestore. 

vysokému riziku dopadu, hlavná cesta a chodník žiadame o

 

aše číslo 

POD299/2020-

3687/2020 

Vybavuje/linka 
Šedíková 
042/3214206 

 

 

Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 

ww.ladce.sk 

Obecný úrad Košeca 

Vás žiada o vydanie 

prílohe inventarizačná tabuľka 
zapísaného na LV č.1, vlastníkom 

Zhodnotenie stavu drevín vykonal Akreditovaný arborista ISA Slovensko Pavol Kuliha: 
ízkosti chodníka a  

vozovky. Malý  priestor pre rast koreňov, spôsobuje nedostatočný príjem vody a živín, čo 
prevádzkovú bezpečnosť 

 koreňovom priestore. 
najväčšou pravdepodobnou za  chradnutie drevín môže aj používanie posypovej soli, 

ktorá sa používa pri   údržbe cesty. Posypová ma negatívny vplyv na príjem vody a živín 

i v areály zberného 
,k.ú.Ladce, zapísaného na LV č.1, vlastníkom 

preschnutý kmeň a napadnutý 

rastúci na pozemku KNC 121/1  
zapísaného na LV č.1, vlastníkom pozemku je obec Ladce. 

postupne odumierajúcou korunou, má suché a ohrozujúce 
koreňovom priestore. 

chodník žiadame o výrub.  

Ladce, 
11.11.2020 
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o
01 Ilava, listom č.j. OÚ-IL-OSŽP-
ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub uvedených drevín podľa § 69 ods.3 
zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a

 

 

    
S pozdravom 

 
 
      
      
 

 
 
 
 
Prílohy:  
Výpis listu vlastníctva 

 

    

 

 

 

OBEC   LADCE

Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599

tel.:042/3214201-210 e-mail: info@ladce.sk www.ladce.sk

lava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18,019 
-2020/000342-002 zo dňa 30.01.2020 určil obec Košecu , 

vydanie súhlasu na výrub uvedených drevín podľa § 69 ods.3 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

   Ing. Jaroslav Koyš
   starosta obce Ladce

 

 

Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 

ww.ladce.sk 

životné prostredie, Mierové námestie 81/18,019 
určil obec Košecu , 

vydanie súhlasu na výrub uvedených drevín podľa § 69 ods.3 
znení neskorších predpisov. 

Ing. Jaroslav Koyš 
obce Ladce 


