Obec URMINCE
Obecný úrad
9 5 6 0 2 U r m i n c e 493
Číslo: 96/1/ 2019

Urmince: 25.03.2019

ROZHODNUTIE

Obec Urmince, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) na základe žiadosti Otílie
Gogovej, Urmince 369, 956 02 Urmince (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 26.02.2019 podľa § 47
ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
súhlas

na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku reg. „C“ KN par. č. 923/93 v k. ú. Urmince
a sú vo vlastníctve žiadateľa, v rozsahu:

P.č.

Názov dreviny

obvod kmeňa
v cm meraného vo

Upravená spoloč.
hodnota v €

výške 130 cm nad
zemou

1.

Tuja

78

2.

Tuja

54

3.

Tuja

70

4.

Tuja

78

Dreviny určené na výrub boli označené nezmazateľným farebným znakom kruhového
tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu
v zmysle § 17 ods. 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.03.2020

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody určuje žiadateľovi podrobnejšie
podmienky uskutočnenia výrubu:
1. výrub dreviny uskutoční žiadateľ po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
2. výrub dreviny uskutoční žiadateľ mimo hniezdneho obdobia a vegetačného pokoja (v
termíne od 01.10. do 30.03. kalendárneho roka),
3. žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí a
k poškodeniu majetku fyzických alebo právnických osôb,
4. žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu okolitých drevín,
5. žiadateľ na svoje náklady zabezpečí výrub dreviny a odvoz vzniknutej drevnej hmoty,
6. žiadateľ sa pri realizácii výrubu na požiadanie kontrolných orgánov preukáže kópiou
právoplatného rozhodnutia.
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody ukladá žiadateľovi povinnosť
uskutočniť náhradnú výsadbu:
1. Žiadateľ na svoje náklady uskutoční náhradnú výsadbu na parc. reg. „C“ KN č. 923/93

k.ú. Urmince v rozsahu minimálne 6 ks mladých jedincov v druhovom zložení:
ovocných stromov.
2. Žiadateľ zabezpečí stálu a odbornú údržbu drevín a to najmä:
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou
stanovišťa na výsadbu,
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním,
d) vytvorením vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
f) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
g) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
h) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje do sadbu.
3. Náhradnú výsadbu žiadateľ zrealizuje do 24 mesiacov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
4. Doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 30 dní
od jej realizácie.
5. V prípade, že žiadateľ nestihne zrealizovať náhradnú výsadbu do termínu určeného
v rozhodnutí, požiada správny orgán o predĺženie termínu, najneskôr však 30 dní pred
ukončením termínu určeného na vykonanie náhradnej výsadby.
Všeobecné

ustanovenia

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody môže konajúci správny orgán
na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Ak sú
splnené podmienky uvedené v § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody možno platnosť tohto

rozhodnutia predĺžiť, ak o to účastník konania požiada najneskôr 30 dní pred ukončením jeho
platnosti.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody zostávajú
vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie
Dňa 26.02.2019 bola na konajúci správny orgán doručená žiadateľom žiadosť o
vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane
prírody v rozsahu 4 ks tují s obvodmi kmeňov 78, 54, 70, 78 cm meranými vo výške 130 cm
nad zemou.
Predmetné dreviny rastú na parc. reg. „C“ č. 923/93 k.ú. Urmince druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie. Ako dôvod pre uskutočnenie výrubu žiadateľ uviedol: „ Stromy
zasahujú do distribučných sieti energie, svojim koreňovým systémom zasahujú a poškodzujú
statiku stavby. Z vnútornej strany vysýchajú, sú napadnuté plesňou.“
Žiadosť o výrub drevín obsahovala predpísané náležitosti s uvedením údajov o pozemku,
súhlasom vlastníka pozemku, špecifikáciou dreviny a odôvodnením. K žiadosti žiadateľ
priložil:
-

výpis listu vlastníctva
mapový podklad na lokalizáciu predmetných drevín

V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámila
Obec Urmince, ako príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín dňa 07.03.2019
začatie správneho konania na úradnej tabuli správneho orgánu ako aj na internetovej stránke
obce Urmince. Zároveň bolo oznámené fyzickým osobám, občianskym iniciatívam alebo
právnickým osobám, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z osobitného predpisu,
združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je najmenej jeden rok
ochrana prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, že
záujem byť účastníkom konania môžu doručiť orgánu ochrany drevín písomne alebo
elektronicky v lehote do 04.03.2019. Obec Urmince listom č. 96/1/ 2019 zo dňa 05.03.2019
nariadila ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na 19.03.2019. Ústne pojednávanie
spojené s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo za účelom objasnenia a preverenia skutkového
stavu na tvare miesta. Správny orgán nariadil ústne pojednávanie, aby účastníci konania
bezprostredne zrealizovali svoje procesné práva, predovšetkým vzniesli svoje pripomienky a
navrhovali dôkazy smerujúce k úplnému a spoľahlivo zistenému stavu veci. V stanovenej
lehote nikto neprejavil záujem byť účastníkom konania.
Z miestnej ohliadky bola spísaná zápisnica.
Správny orgán pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na druh,
umiestnenie, mieru poškodenia a perspektivitu drevín na pozemku. Na základe odôvodenej
žiadosti, miestnej ohliadky. Správny orgán rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku mal účastník konania možnosť vyjadriť sa
pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia nevyjadril.

Správny

poplatok

Žiadateľ je oslobodený od poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Urmince,
Obecný úrad, 956 02 Urmince 493.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
súdom.
JUDr. Matúš Hubinský
starosta
Rozhodnutie sa doručuje:
1. Otília Gogová Urmince 369, 956 02 Urmince
Rozhodnutie sa zasiela po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:
1. SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

