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141 

VYHLÁŠKA 

Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasujú  

chránené stromy a ich ochranné pásma v Trenčianskom kraji  

 

 

Okresný úrad Trenčín podľa § 49 ods. 1, 5 a 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

 

§ 1 

Chránené stromy a ich ochranné pásma  

 

(1) Vyhlasujú sa chránené stromy a ich ochranné pásma uvedené v prílohe. 

 

(2) Pozemky, na ktorých sa chránené stromy a ich ochranné pásma nachádzajú, sú vymedzené v prílohe. 

 

(3) Na chránené stromy sa vzťahujú podmienky ochrany podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona. V ochranných 

pásmach chránených stromov platia podmienky ochrany podľa § 49 ods. 7 a 8 zákona. 

 

§ 2 

Vyznačenie chránených stromov a ich ochranných pásiem 

 

Pozemky s chránenými stromami v rozsahu ich ochranných pásiem sa vyznačia v katastri nehnuteľností. 

Mapy s vyznačenými chránenými stromami a ich ochrannými pásmami sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou 

dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody 

a krajiny a na Okresnom úrade Trenčín. 

 

§ 3 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa: 

1. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Trenčíne č. 2/1996 zo 6. novembra 1996, ktorou sa 

vyhlasuje zoznam chránených stromov v Trenčianskom kraji, 

2. uznesenie Okresného národného výboru v Prievidzi č. 6 z 30. januára 1969 o vyhlásení chráneného 

prírodného výtvoru Bojnická lipa, 

3. uznesenie Rady Okresného národného výboru v Prievidzi č. 151/1975 z 8. augusta 1975 o vyhlásení 

chránených prírodných výtvorov dub pri Nitratexe v Prievidzi,  skupiny 11 líp pri kostole v Porube, skupiny 

3 líp pri kostole v Diviakoch nad Nitricou, lipu pri Diviackej Novej Vsi, lipu v Chrenovci, 2 lipy na cintoríne 

vo Veľkej Čausi, lipu pri obci Kľačno, sekvoju obrovskú v Novej Lehote, tis v Novej Lehote, 

4. uznesenie Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici č. 256/1975 zo 4. septembra 1975 

o vyhlásení chránených prírodných výtvorov Tuja obrovská - Medné, Ginko dvojlaločné - Medné, Lipa 

malolistá - Lednické Rovne, Tuja obrovská - Ilava-Klobušice, Jaseň štíhly - Zliechov a chránenej prírodnej 

pamiatky Tis obyčajný - Pruské, Lipa malolistá - Dolný Lieskov, 

5. nariadenie Okresného národného výboru v Prievidzi č. 33/1983-III. z 21. januára 1983 o vyhlásení 

chráneného prírodného výtvoru Jaseň pod Buchlovom, 

6. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 4 zo 16. decembra 1983 o vyhlásení chráneného 

prírodného výtvoru Lipy v župnom sirotinci, 

7. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 6 zo 16. decembra 1983 o vyhlásení chránenej 

prírodnej pamiatky Gaštanica, 

8. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 9 zo 16. decembra 1983 o vyhlásení chránenej 

prírodnej pamiatky Mitické gaštany, 

9. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 6-14/IX z 21. augusta 1984 o vyhlásení chráneného 

prírodného výtvoru Lipského lipy, 

10. nariadenie Okresného národného výboru v Topoľčanoch č. 17/E/1/1984 z 29. novembra 1984 o vyhlásení 

chráneného prírodného výtvoru Dub letný synonymum Rákociho dub, 

11. nariadenie Okresného národného výboru v Prievidzi č. 30/1988 z 21. decembra 1988 o chránenom 

prírodnom výtvore Bojnické ginká, 

12. nariadenie Okresného národného výboru v Prievidzi č. 30/1988 z 21. decembra 1988 o chránenom 

prírodnom výtvore Lipa pri prameni, 
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13. nariadenie Okresného národného výboru v Považskej Bystrici č. 6 z 11. apríla 1989 o vyhlásení chránených 

prírodných výtvorov v okrese Považská Bystrica Bolešovský orech, Bolešovský brest, Slávnické lipy 

a Dolnomarikovská lipa, 

14. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 18/V. z 24. augusta 1990 o  chránenej prírodnej 

pamiatke Modrovská metasekvoja, 

15. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 18/V. z 24. augusta 1990 o  chránenej prírodnej 

pamiatke Tisovec na Baračke, 

16. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 18/V. z 24. augusta 1990 o chránenej prírodnej 

pamiatke Trenčianske ginká, 

17. nariadenie Okresného národného výboru v Senici č. 209 z 26. októbra 1990 o chránenej prírodnej pamiatke 

Lipa u Belanských, 

18. nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 19/V/1990 zo 16. novembra 1990 o chránenom 

prírodnom výtvore Gaštan nad vápenkou, 

19. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Senici č. 85/OÚŽP/1992 zo 4. februára 1992 

o vyhlásení chránenej prírodnej pamiatky Myjavská lipa, 

20. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Senici č. 471/OÚŽP/1992 z 8. júla 1992 o vyhlásení 

chráneného prírodného výtvoru Dub pri Moravskej ceste, 

21. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Prievidzi č. 307/1992/OP z 5. októbra 1992 o vyhlásení 

chráneného prírodného výtvoru Lipa na Šajbách, 

22. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Senici č. 229/OÚŽP/1993 z 19. apríla 1993 o vyhlásení 

chránenej prírodnej pamiatky Lipa pri Múzeu Prvej SNR, 

23. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Topoľčanoch č. 23/93-OP zo 14. júna 1993 o vyhlásení 

chráneného prírodného výtvoru Veľkouherská lipa, 

24. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici č. 1573/1993-457.4-A/10 

z 1. septembra 1993 o vyhlásení chránených prírodných výtvorov Pružinské stromy, Zborské lipy, Jasenická 

lipa, 

25. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici č. 481/1994-457.4-A/10 

zo 14. marca 1994 o chránených prírodných výtvoroch Hatnianska lipa, Praznovská lipa, Domanižské lipy,  

26. rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici č. 1246/1994-457.4-A/10 

z 25. augusta 1994 o chránených prírodných výtvoroch Kvašovská lipa, Klobušický javor, Klobušické 

platany a chránenej prírodnej pamiatke Lipa trinitárov v Ilave. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2021. 

 

 

Ing. Roman Kozáček, v. r. 

prednosta 

Okresného úradu Trenčín 
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Príloha 

k vyhláške Okresného úradu Trenčín 

č. 141/2021 V. v. SR 

 
Chránené stromy a ich ochranné pásma v Trenčianskom kraji 

 
A. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Bánovce nad Bebravou 

 

 Názov 

chránenéh

o stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

kmeňa
1
  

v cm 

Katastrál

ne územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Rákociho 

dub 

podľa § 49 ods. 

5 zákona územie 

v okruhu 

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

dub letný 

(Quercus robur L.) 

482 Podlužany 2005 2004/1-časť 

2005-časť 

2006/1-časť 

 

1) Obvod kmeňa chráneného stromu meraný vo výške 130 cm nad zemou; ak má chránený strom viac kmeňov 

v takejto výške uvádza sa obvod každého kmeňa osobitne.  

2) Parcely registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. júlu 2020, na ktorých sa nachádzajú chránené 

stromy. 

3) Parcely registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. júlu 2020, na ktorých sa nachádzajú ochranné 

pásma chránených stromov.  

 

 

B. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Ilava 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

 kmeňa
1
 

v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Bolešovský 

brest 

podľa § 49  

ods. 6 zákona  

brest horský  

(Ulmus glabra Huds.) 

492 Bolešov 524/1 524/1-časť  

536-časť 

2. Ilavská lipa 

trinitárov 

podľa § 49  

ods. 6 zákona  

lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

404 Ilava 1023/3 1023/3-časť 

3. Klobušický 

javor 

podľa § 49  

ods. 6 zákona  

javor cukrový 

(Acer saccharinum L.) 

375 Klobušice 2 2-časť 

4. Klobušické 

platany 

podľa § 49 ods. 

6 zákona  

4a. platan západný 

(Platanus occidentalis L.) 

408 

 

Klobušice 2 2-časť 

4b. platan západný 

(Platanus occidentalis L.) 

473 

 

4c. platan západný 

(Platanus occidentalis L.) 

375 

5. Klobušická 

tuja 

podľa § 49 ods. 

6 zákona  

tuja riasnatá 

(Thuja plicata D.Don ex 

Lamb) 

392 Klobušice 2 2-časť 

6. Tisy v 

Pruskom 

podľa § 49 ods. 

6 zákona  

6a. tis obyčajný  

(Taxus baccata L.) 

420 Pruské 5/1 5/1-časť 

6b. tis obyčajný  

(Taxus baccata L.) 

475 

7. Zliechovský 

jaseň 

podľa § 49 ods. 

6 zákona  

jaseň štíhly 

(Fraxinus excelsior L.) 

780 Zliechov 938 938-časť 
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C. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Myjava 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

kmeňa
1
 

v cm 

Katastrá

lne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Dub pri 

Moravskej ceste 

podľa § 49 

ods. 6 

zákona   

dub zimný (Quercus 

petraea Matt.) 

593 Myjava 3016 3016-časť 

3011/55-časť 

2. Lipa pri  

Múzeu SNR 

podľa § 49 

ods. 6 

zákona   

lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

396 Myjava 213/26 213/26-časť 

1369-časť 

1406/2-časť 

1407/1-časť 

3. Myjavská lipa podľa § 49 

ods. 6 

zákona  

lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos 

Scop.) 

636 Myjava 2065/2 2065/2-časť 

2050/1-časť 

2064-časť 

4. Lipa 

u Belanských 

podľa § 49 

ods. 6 

zákona  

lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos 

Scop.) 

1023 Turá 

Lúka 

11958/3 11958/3-časť 

11954/1-časť 

11953-časť 

11959/1-časť 

11968-časť 

 

 

D. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Nové Mesto nad Váhom 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny  

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

kmeňa
1 

  v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Lipy pri župnom 

sirotinci 

podľa § 49 

ods. 6 zákona  

1a. lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

465 Beckov 626 626-časť 

1b. lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

287 

2. Modrovčianska 

metasekvoja 

podľa § 49 

ods. 6 zákona 

mestasekvoja čínska 

(Metasequoia 

glyptostroboides Hu et 

Cheng) 

253 

262 

 

Modrovka 136/1 136/1-časť 

3. Gaštan nad 

vápenkou 

podľa § 49 

ods. 6 zákona 

gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

495 Nové Mesto 

nad Váhom 

5774/1 5774/1-časť 

4. Gaštanica podľa § 49 

ods. 6 zákona 

4a. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

169 Zemianske 

Podhradie 

673/1 

720 

673/1-časť 

720-časť 

4b. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

187 

213 

4c. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

240 

4d. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

174 

4e. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

192 

121 

111 

65 

235 

4f. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

 

284 
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4g. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

331 

4h. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

181 

4i. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

157 

4j. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

115 

112 

93 

4k. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

 

92 

160 

170 

167 

4l. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

225 

4m. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

208 

4n. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

129 

4o. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

159 

4p. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

96 

91 

4r. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

183 

4s. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

175 

4t. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

197 

4u. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

128 

90 

4v. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

130 

173 

4x. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

218 

208 

4y. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

128 

148 

4z. gaštan jedlý  

(Castanea sativa Mill.) 

131 

309 

 

 

E. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Partizánske 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného pásma 

chráneného 

stromu 

Druh 

dreviny 

(slovenské 

meno 

a vedecké 

meno) 

Obvod 

kmeňa
1
 

v cm 

Katastrál

ne územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránen

ý strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Skačianska 

oskoruša 

podľa § 49 ods. 5 

zákona územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného stromu 

jarabina 

oskorušová 

(Sorbus 

domestica 

L.) 

304 Skačany 2985 2985-časť 

2982-časť 

2. Veľkouherská 

lipa 

podľa § 49 ods. 5 

zákona územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného stromu 

lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

471 Veľké 

Uherce 

1444 1444-časť 

1442/1-časť 

3569/2-časť 
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F. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Považská Bystrica 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské 

meno 

a vedecké 

meno) 

Obvod 

kmeňa
1
 

v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Dolnomarikovská 

lipa 

podľa § 49 

ods. 6 

zákona  

lipa malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

522 Dolná 

Mariková 

2170 2170-časť 

3007-časť 

1983/4-časť 

2173-časť 

2. Dolnolieskovská 

lipa 

podľa § 49 

ods. 6 

zákona  

lipa malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

556 Dolný 

Lieskov 

118 118-časť 

3. Domanižské lipy podľa § 49 

ods. 6 

zákona   

3a. lipa 

malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

422 Domaniža 2 

3/3 

2-časť 

3/3-časť 

3b. lipa 

malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

386 

3c. lipa 

malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

620 

4. Praznovská lipa podľa § 49 

ods. 6 

zákona   

lipa malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.)  

564 Praznov 84 84-časť 

5. Pružinské stromy podľa § 49 

ods. 6 

zákona  

5a. lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

463 Pružina 1 

6 

11 

1-časť 

6-časť 

11-časť 

1017-časť 

 

5b. javor 

horský 

(Acer 

pseudoplatanus 

L.) 

317 

5c. lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

382 
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G. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Prievidza 

 

 Názov 

chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské 

meno 

a vedecké 

meno) 

Obvod 

kmeňa
1
 

v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Bojnické ginká podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od 

kmeňov 

chránených 

stromov 

1a. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo 

biloba L.) 

279 Bojnice 17/1 17/1-časť 

18/2-časť 

19/1-časť 

1b. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo 

biloba L.) 

226 

1c. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo 

biloba L.) 

295 

2. Bojnická lipa podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

lipa veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

1101 Bojnice 17/1 17/1-časť 

9/1-časť 

10/2-časť 

3. Jaseň pod 

Buchlovom 

podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

jaseň štíhly  

(Fraxinus 

excelsior L.) 

671 Čereňany 1920/1 1920/1-časť 

1915-časť 

4. Lipa pri prameni podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

lipa veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

436 Diviacka 

Nová Ves 

178/1 

183/32 

178/1-časť 

180/1-časť 

183/28-časť 

183/30-časť 

183/32-časť 

5. Diviacke lipy podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od 

kmeňov 

chránených 

stromov 

5a. lipa 

malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

324 Diviaky nad 

Nitricou 

148/1 148/1-časť 

1-časť 

49/1-časť 

49/2-časť 

146/1-časť 

146/2-časť 

147-časť 

148/2-časť 

5b. lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

327 

6. Lipa na Šajbách podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

lipa malolistá 

(Tilia cordata 

Mill.) 

645 Koš 3009/1 3009/1-časť 

3009/2-časť 

3009/3-časť 

3004/1-časť 

3004/3-časť 

7. Novolehotský 

sekvojovec 

podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

sekvojovec 

mamutí 

(Sequoiadendr

472 Nová 

Lehota 

5/4 5/4-časť 

5/3-časť 

4/1-časť 
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v okruhu  

11 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

on giganteum 

Lindl. 

Buchholz) 

4/3-časť 

4/6-časť 

7/6-časť 

4/10-časť 

7/7-časť 

4/9-časť 

8. Novolehotský tis podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

11 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

tis obyčajný  

(Taxus 

baccata L.) 

209 

156 

Nová 

Lehota 

4/6 4/6-časť 

4/1-časť 

 

9. Porubská lipa podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od kmeňa 

chráneného 

stromu 

lipa veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

353 Poruba 546 546-časť 

530-časť 

547-časť 

777/14-časť 

10

. 

Veľkočausianske 

lipy 

podľa § 49 

ods. 5 zákona 

územie 

v okruhu  

15 m od 

kmeňov 

chránených 

stromov 

10a. lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

353 Veľká 

Čausa 

1010 1010-časť 

10b. lipa 

veľkolistá 

(Tilia 

platyphyllos 

Scop.) 

441 

 

 

H. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Púchov 

 

 Názov chráneného 

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

kmeňa
1
  

v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chránený 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Lednickorovnianska 

lipa 

podľa § 49 

ods. 6 zákona   

lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

670 Lednické 

Rovne 

3/1 3/1-časť 

2. Mednianske ginko podľa § 49 

ods. 6 zákona   

ginko dvojlaločné 

(Ginkgo biloba L.) 

349 Medné 22 22-časť 

 

3.  Mednianska tuja podľa § 49 

ods. 6 zákona   

tuja riasnatá 

(Thuja plicata 

D.Don ex Lamb) 

 

441 Medné 22 22-časť 

 

4. Viešťansko – 

bezdedovská lipa 

podľa § 49 

ods. 6 zákona  

lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

508 Vieska - 

Bezdedov 

348/1 348/1-časť 

5. Zborské lipy podľa § 49 

ods. 6  

zákona   

5a. lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos 

Scop.) 

342 Zbora 734/1 734/1-časť 

1914-časť 

5b. lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos 

Scop.) 

355 

5c. lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos 

Scop.) 

644 
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I. Chránené stromy a ich ochranné pásma v okrese Trenčín 

 

 Názov  

chráneného  

stromu 

Vymedzenie 

ochranného 

pásma 

chráneného 

stromu 

Druh dreviny 

(slovenské meno 

a vedecké meno) 

Obvod 

kmeňa
1
 

v cm 

Katastrálne 

územie 

Číslo 

parcely
2
 

(chráne

ný 

strom) 
 

Číslo 

parcely
3
 

(ochranné 

pásmo 

chráneného 

stromu) 

1. Trenčianskomitické 

gaštany 

podľa § 49 

ods. 6 zákona 

1a. gaštan jedlý  

(Castanea sativa 

Mill.) 

482 Trenčianske 

Mitice 

3535 3535-časť 

1b. gaštan jedlý  

(Castanea sativa 

Mill.) 

313 

1c. gaštan jedlý  

(Castanea sativa 

Mill.) 

285 

2. Lipského lipy podľa § 49 

ods. 6 zákona 

2a. lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

630 Sedličná 289 289-časť 

288/1-časť 

2b. lipa malolistá 

(Tilia cordata Mill.) 

380 Malé 

Stankovce 

 448/1-časť 

3. Tisovec 

na Baračke 

podľa § 49 

ods. 6 zákona 

tisovec dvojradový 

(Taxodium 

distichum (L.) Rich.) 

350 Trenčianske 

Teplice 

2924 2924-časť 

4. Trenčianske 

ginká 

podľa § 49 

ods. 6 zákona 

4a. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo biloba L.) 

286 Trenčín 1281/1 1281/1-časť 

1281/2-časť 

3229/3-časť 

4b. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo biloba L.) 

355 

4c. ginko 

dvojlaločné 

(Ginkgo biloba L.) 

221 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa ruší vyhláška  

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička  
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného so sídlom vo Veľkom Krtíši,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Veľký Krtíš 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Veľký Krtíš je povinné zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení: izolácie v domácom prostredí osôb chorých na ochorenie  

COVID-19 a osôb s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho 

ochorenie COVID-19 ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s týmito osobami a sú obyvateľmi 

bytového domu na Železničnej ulici č.1, v meste Veľký Krtíš za asistencie Policajného zboru a v spolupráci 

s inými zložkami a osobami.  

 

(2) V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie 

pohybu týchto osôb v rámci mesta Veľký Krtíš a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény 

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši. 

 

(3) Každé nové podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne hlásiť Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Slávka Ďurišová, v. r. 

regionálna hygienička 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

č. 109/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., v. r. 

regionálna hygienička  
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,  

ktorou sa zrušujú  opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 35/2021 V. v. SR, ktorou sa  nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Gabriela Guráňová, v. r. 

regionálna hygienička  

 

 


