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EVIDENCIA  POZEMKOV  

VHODNÝCH NA NÁHRADNÚ  VÝSADBU 

 

vedená na základe ust. § 48 ods. 3 zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov 

 

 
Obec Koškovce určuje v súlade s § 48 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov, pozemky vhodné pre náhradnú výsadbu drevín a určuje podmienky náhradnej 

výsadby drevín a starostlivosti o ne v katastrálnom území obce Koškovce.  

Pod pojmom „pozemok na náhradnú výsadbu“ sa rozumie pozemok, ktorý je vhodný na výsadbu drevín v 

prípade, že nie je možné vykonať náhradnú výsadbu drevín na pôvodnom pozemku, na ktorom sa výrub drevín 

povolil.  

Pod pojmom „starostlivosť o náhradnú drevinu“ sa rozumie starostlivosť ošetrovanie, zalievanie a pod.) o 

dreviny po dobu troch rokov.  

 

V obci Koškovce sa určujú na náhradnú výsadbu drevín v zmysle tohto rozhodnutia tieto pozemky:  

 pozemky v správe, alebo v majetku obce (prednostne pozemky, na ktorých sa doplňujú dreviny za 

vyschnuté, zlomené, či inak nezvratne poškodené dreviny a pozemky, na ktorých bol uskutočnený výrub, 

pokiaľ je tam možné umiestniť náhradnú výsadbu): 

Por. číslo Číslo parcely Druh pozemku 

1.  „C“ - 72 Ostatná plocha 

2.  „C“ - 227 Zastavaná plocha a nádvorie 

3.  „C“ - 226 Zastavaná plocha a nádvorie 

4.  „C“ – 229/1 Záhrada 

5.  „C“ - 223 Zastavaná plocha a nádvorie 

6.  „C“ - 228 Zastavaná plocha a nádvorie 

7.  „C“ - 505 Zastavaná plocha a nádvorie 

8.  „C“ - 438 Zastavaná plocha a nádvorie 

9.  „C“ - 693 Ostatná plocha 

 

- pozemky v súkromnom vlastníctve právnických alebo fyzických osôb po ich súhlase  

 

Každý žiadateľ o výrub drevín musí zabezpečiť i náhradnú výsadbu drevín. Pokiaľ nie je možné 

zabezpečiť túto výsadbu na pôvodnom pozemku je povinný ju vykonať na pozemku na to určenom resp. na 

pozemku uvedenom v „Rozhodnutí o súhlase na výrub drevín“. O termíne výsadby musí vopred informovať 

starostu obce alebo ním povereného pracovníka obecného úradu. Každý žiadateľ o výrub dreviny musí 

previesť všetky potrebné kroky tak, aby sa vysadená drevina ujala a musí sa o ňu starať po dobu troch rokov 

od vysadenia.  

Druh náhradnej dreviny ako aj počet kusov určí Obec Koškovce žiadateľovi v príslušnom „Rozhodnutí ...“. V 

sporných prípadoch obec vyžiada odborné stanovisko Okresného úradu, odbor životného prostredia 

v Humennom.  

  

Podklady a bližšie informácie k tejto veci sú k dispozícií na Obecnom úrade v Koškovciach. 

 

 

 

 
 Ing. Vladimír Babič, starosta obce 
 ............................................................. 

  


