OBEC PRÍBOVCE
Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce
IČO 00316849, DIČ 2020594917, územný kód obce 512524
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Brzák

Príbovce
3. apríl 2018

Vybavenie petície
Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.
Obec Príbovce ako vlastník pozemku parcela registra „C“ č. 159/4, katastrálne územie Príbovce, na
ktorom sa nachádza časť cintorína v Príbovciach so vzrastlými stromami, uskutočnila 15. decembra
2017 obhliadku predmetných stromov s Ing. Viktóriou Chilovou, odborne spôsobilou osobou Štátnej
ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Veľká Fatra. Obec Rakovo, určená
Okresným úradom Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre konania o vydanie súhlasu na
výrub drevín pre Obec Príbovce v prípadoch, ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, následne 28. marca
2018 uskutočnila ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou drevín, na ktoré obec Príbovce
žiadala o vydanie súhlasu na výrub, o. i. niektorých stromov rastúcich na cintoríne v Príbovciach.
Obec Príbovce oznamuje, že na základe odporúčaní odborne spôsobilej osoby vykoná počas vegetačného obdobia, do 30. septembra 2018, odstránenie suchých konárov z predmetných stromov a nevykoná tzv. „ozdravné rezy“, nakoľko pagaštany konské sú po akýchkoľvek rezoch náchylné na rozšírenie hniloby a tým by z dlhodobejšieho hľadiska došlo k narušeniu stability týchto stromov. Obec Príbovce zároveň v zmysle rozhodnutia č. 110/2018 z 28. marca 2018 vydaného obcou Rakovo vykoná
v čase vegetačného kľudu, od 1. októbra 2018 do 31. marca 2019, výrub pagaštanu konského s obvodom kmeňa 184 cm (meraným vo výške 130 cm nad okolitým terénom) rastúcim pri hrobe
s náhrobným pomníkom Jozef Majerčík a smreka obyčajného s obvodom kmeňa 173 cm (meraným vo
výške 130 cm nad okolitým terénom) rastúcim pri hrobe s náhrobným pomníkom rodina Angelova.

Ing. Jaroslav Brzák, PhD., v. r.
starosta

Tel./Fax
+421 (0)43 4294218

Mobil (Orange)
+421 (0)918878194

e-mail
ocu@obecpribovce.sk

Strana 1 / 1

