
Obec Vrakúň, Obecný úrad, Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň 
IČO: 00305821            tel.: 031/5520439, 5523125         email: o.u.vrakun@panelnet.sk 
 
 
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov      
Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, 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:    
Obec Vrakúň, Obecný úrad, Nám. Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň  
alebo elektronicky na adresu:  ouvrakun@gmail.com   
v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.  

     
        
 
 Začiatok konania:  14.02.2022      
Číslo konania: OcÚVR-115/2022   
Žiadateľ: Obec Baka    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce Baka. 
Plánovaný rozsah výrubu:    
- 2 ks vŕba    

Parcelné číslo dotknutého pozemku:  
k.ú. Baka  reg.“C“ 504/1 
Požadované obdobie výrubu:  -   
Odôvodnenie: Vŕby sú zhnité, nachádzajú sa na verejnom priestranstve, ohrozujú bezpečnosť 
a životy obyvateľov.  
Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2022      
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:     
do 22.02.2022  písomne alebo elektronicky na adresu:    
ouvrakun@gmail.com        
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Obec Vrakúň, Obecný úrad, Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň 
IČO: 00305821            tel.: 031/5520439, 5523125         email: o.u.vrakun@panelnet.sk 
 
 
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov      
Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, 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:    
Obec Vrakúň, Obecný úrad, Nám. Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň  
alebo elektronicky na adresu:  ouvrakun@gmail.com   
v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.  

     
        
 
 Začiatok konania:  14.02.2022      
Číslo konania: OcÚVR-114/2022   
Žiadateľ: Obec Baka    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce Baka. 
Plánovaný rozsah výrubu:    
- 2 ks tuja západná    

Parcelné číslo dotknutého pozemku:  
k.ú. Baka  reg.“C“ 1541/1 
Požadované obdobie výrubu:  -   
Odôvodnenie: Zlý zdravotný stav, zníženie stability dreviny, korene narušujú základy oplotenia.  
Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2022      
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:     
do 22.02.2022  písomne alebo elektronicky na adresu:    
ouvrakun@gmail.com        
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