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VYHLÁŠKA 

Okresného úradu Prešov, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov  

Pagaštanová alej, Čelovský dub, Topoľ v Nižnej Sitnici, Lipa v Miňovciach, Lipy v Brezničke, Javor 

v Osturni a Bresty pri obci Spišský Štiavnik 

 

 

 

Okresný úrad Prešov podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ustanovuje: 

 

§ 1 

 Zrušenie ochrany chránených stromov Pagaštanová alej, Čelovský dub, Topoľ v Nižnej Sitnici, 

Lipa v Miňovciach, Lipa v Brezničke,  Javor v Osturni a Bresty pri obci Spišský Štiavnik 

 

Z dôvodu zániku predmetu ochrany sa zrušuje ochrana 

a) chránených stromov Pagaštanová alej, ktoré sa nachádzajú na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností 

č. 4217/2 v katastrálnom území Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, 

b) chráneného stromu Čelovský dub, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností č. 37 

v katastrálnom území Čelovce,  okres Prešov, 

c) chráneného stromu Topoľ v Nižnej Sitnici, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností 

č. 303/1 v katastrálnom území Nižná Sitnica, okres Humenné, 

d) chráneného stromu Lipa v Miňovciach, ktorý sa nachádza  na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností č. 2 

v katastrálnom území Miňovce, okres Stropkov, 

e) chráneného  stromu Lipa v Brezničke, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností č. 4 

v katastrálnom území Breznička, okres Stropkov, 

f) chránených stromov  Bresty pri obci Spišský Štiavnik, ktoré sa nachádzajú  na parcelách registra „C“ katastra 

nehnuteľností č. 4305 a č. 4306 v katastrálnom území Spišský Štiavnik, okres Poprad, 

g) chráneného stromu Javor v Osturni, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností č. 2 

v katastrálnom území Osturňa, okres Kežmarok. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa:  

1. ustanovenie o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Pagaštanová alej v nariadení Okresného národného 

výboru v Starej Ľubovni č. 46 z 28. júna 1989,  

2. nariadenie Okresného národného výboru v Prešove č. 51 z 12. júla 1989 o vyhlásení chráneného prírodného 

výtvoru Čelovský dub, 

3. ustanovenie o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Topoľ v Nižnej Sitnici v nariadení Okresného 

národného výboru vo Vranove nad Topľou č. 51 z 29. mája 1990, 

4. ustanovenie  o vyhlásení chránených prírodných výtvorov Lipa v Miňovciach a Lipa v Brezničke v nariadení 

Okresného národného výboru vo Svidníku č. 55/2 z 25. septembra 1990,  

5. ustanovenie  o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru Bresty pri obci Spišský Štiavnik v uznesení Rady 

Okresného národného výboru v Poprade č. 1258 z 11. júla 1975, 

6. ustanovenie právneho predpisu, ktorým bol vyhlásený chránený strom Javor v Osturni.  
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§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021. 

 

 

 

 

ThLic. PaedDr. František Höger, v. r. 

prednosta 

Okresného úradu Prešov 

 

  


