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obec

VysokánadKysucou

Vysoká nad KysLrcou č.215' 023 55 Vysoká
nad K
.108-l 19q/2o17_oJhčj
vo Vysokej nad Kysu cou, diLa24.tL20l,I
rvh^Úic ' u4r Ántol] I orcLh.l

Vs

n)lo rozhodnutic
nadobudlo

Rozhodnutie
obec- Vysoká nad Kysucou ako prislušný orgán
štátnej sprá\T v plvom stupni .vo veciach
ochrany prírody podla ."s 2 pism. f) zákona t.
ctitzool
prunoi" nietto.iictr posounosti
*územné celky v zneni neskorších predpisov a 69 písm
$
::"-:":l :Ť]":, :p".-":^:: :b"" " "yššie

z)' i

ňŇi;;ól;;

Eva Mlak}tová, bytom 023 55 Vysoká nad
Kysucou

27l, podl,a so'

il.;;;;"-",i;;

"o.

neskoršich predpisov' vydáva

,, rla'

"ir|",á-".u
ilň;ffi;";'

súhlas
žiadatel'ke

-

Mgr. Eve M|akytovej' b}tom 023 55 Vysoká nad Kysucou
27J' na výntb

l |rs
drevín, druh. borovica limbová (Pinus cembra L) s obvodom kmeňa 13 l cm, meÍaného vo
Úške
]j0 cm nad zemou. rastúcom na pozemku parcela KN-C
č. 1679 vkat. územi Vysoká nad
Kysucotr,. druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria. Žiadatefka 1" .,iu.tnito* pozemku' na
ktorom dle\ ina poŽado!a'ra na \,}rub raslie'

poom'en*v
'
wlo''ania uÝrubu. zaL'erpecujÚce

oih,ani

rožv aňň,

1) qirub drevinyje žiadatel' povinný uskutočniť v
obdobi Vegetačného pokoja (od 1. októbra do
31. marca),
2) výrub drevjny žiadatef uskutočníprostredníctvom
obce Vysoká nad Kysucotl, po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia'
nakol'ko drevina bude poskylnutá obci
vysoká nad Kysucou' ako vianočný strom, kto|ý
bude umiestnený v centre obce
3) obec Vysoká nad Kysucou zabezpeči, aby pri riiIube
nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo
životov ludí' k poškodeniu majetku fyzických
os6b
alebo pr.áuni"t1;cr' osou,
-.
'1) za pripadné škody na majetku 1yzických osób atebo pjvnicki,cl
osát, spósoben]ých pri
qirube dreviny, zodpovedá podl'a osobitných predpisov'
obe" vy.oká naa rv.ucou.
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domácich' pripadne
nad
owedčených introdukovaných druhov drevín podl'a vlastného \aiberu, v kat' územívysoká
Kysucou na pozemku, ktoďje vo vlastnjctve žiadatel'a'
vlastné
2) ýsadbu žiadateťka uskutočnl vo vegetačnom obdobl (od 1' aprila do J0' septembÍa) na

1) lrysadiť 3 ks odrastených drevín nízko alergénnych póvodných

náklady, v termíne do jedného roka po lrykonani ýrubu,
uskutočnenia'
3) žiadate]'ka ZabezpečístaÍostlivosť o nábradnú r'rysadbu po dobu 2 rokov odo dňajej
v pÍipade lryhynutia alebo poškodenia náhradne.j výsadby rrykoná žiadatel' dosadbu'
náhJadnej
4) žiadate]'ka doručína ocÚ Vysoká nad Kysucou, odbol výstavby' doklad o \'ykonaní
výsadby, resp' dosadby'

89 zákona o ochrane prirody a krajiny móže obec Vysoká nad
zrušiť'
Kysucou na návrh účastníkakonania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo
osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú \'Tdanjm tohto súhlasu

Z dóvodov uvedených

vs

nedotknuté'

odóvodnenie
Dňa ]3'11.2ol7 podala Mgr. Eva Mlakytová, býom 023 55 vysoká nad Kysucou 271'
Z' z
v zmysle $ 17 ods. 7 \,Yhlášky MŽP č' 24l2oo3 Z' z'' ktorou sa vykonáva zákÓn č' 543/2a02
mimo iesa 1 ks
o ochrane pr1fody a kajiny, žiadosť o lydarrie súhlasu oa výrrrb drevín rastúcich
borovicá limbová - na pozemku parcela č' KN _C 1679 (zdsÍdw é Plachy a nadvoria) v k' ú'
Vysoká nad Kysucou, ktoď je vo vlastnictve žiadate]'ky' Uvedeným dňom bolo začatékonanie
y lióže
v predmetnej veci' Dóvod r{rubu drevjn - i/z/r ]hdon na in|e'nziíu d kl'1litl! r'Lslll da ej dfeú
poškodí slclýbll
v ttohl'atlnej bLllhicnasti 114slať sifuaci.l, keď strot svoiim kafeřloýýh1 systé rcm
pfisíup()ýéhochodiíka kRD č. 271 a Poskytnllíie dreýiÍ1y obci Vysoka tad Ky'st'tcott ple polreby
obce - \i(lnočlý sÍromček.

obec vysoká nad Kysucou, podl'a

s

82 ods 7 zákona o ochrane prírody v znení

neskorších predpisov" zverejnila informáciu o začatítohto správneho konania, v ktorom móŽu

bť

dotknuté záujmy ochrany prirody a krajiny na webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou dňa
13 l1'2o1'7 ' V pÍíslušnejlehote (do siedmich pracovných dní od zverejnenia informácie) nebolo
doručenéobci Vysoká nad KysucoLr pisomné alebo elektronické potvrdenie záujmu by účastnikom
konania V začatom správnom konani'

orgán ochrany prírody listom č' VS -344-945l2ol7-Kb zo dňa03'l0'2017' podfa ustanovení
konani v znení neskoršich predpisov nariadil ústne
_6 2t ods' 1 zlkona č' 7ll196',7 Zb' o správnom
pojednávania spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci' obec Vysoká nad Kysrtcou
v oznámeni o Začati spÍávneho konania a nariadení ústneho pojednávania čj' Vs-408-1]57120176Kb zo dňa 13'11.2oi7 chybne uviedla dóvod žiadosti o výrub dreviny ,'stťon lastie v blizkosti
rot1imých t\omot,ct koreňollý systém zasahlje pot1základy llD"'
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Proti tomulo uvedenému dóvodu q;rubr-r dreiny (ul,edenom spr1rvrym otganon y ()znamelí č'j.
rS408- ! ] 57i2a 17-6Kb zo diia I3.}1'20I7 ), podala dňa }LII' 2oI'7 p' Mgr' Eva Mlakýová,
býonl 023 55 Vysoká nad Kysucou 271, námietku obec Vysoká rrad Kysucou námietke podanej
Mgí Evou Mlak}tovou lThovela' Dóvod výrubu dreviny uvedený v oznámenj o začatísprávneho
konanja a nariadení ústneho pojednávania čj vS-408- 1 157/20 l7'6Kb zo dlia 13' t 1.2017 upravila
v sú]ade s ust' ( 47 ods'6 zákona č' '7111967 Z z' o sprá\nom konaní (správny poriadok), nakoLko
ku chybe došlo nedopatrením, pÍi prepisovani záznamu. Dóvod Úrubu bol upravený tak, ako bolo
uvedené v žiadosti doručenej dňal3.11'20l7

:

ťast danej drc\iny óže ý dohl'1dnej budúcno.ýti a'^tdt' sillldcid,
ked'strc syiia koreňoÚk1 syjÍénompoškodi sltlvbu Lldšha p1'islllpo\'éh() chod ika."
Uvedené pochybenie však nemalo vplyv na zákonnosť pri \ydani tohto rozhodnutia' nakol'ko
,'l1zh]ddo

1 a inlenzitu

a kvdlitu

dóvod vÝrubu dÍeviny bol správnym orgánom posúdený pÍi samotnom miestnom šetrení'

Ústne pojednávania a miestne zisťovanie sa uskútočni]o 24.IL201'l, počas ktorého bolo
zistené, že drevioa požadovaná na výrub, bo]a v minulosti lrysadená rrekoncepčne, na pozemku
paÍcela KN-C číslo1679 v zastavanom územi v kat' územívysoká nad Kysucou' Dóvod žiadatel'ky
o Úrub dreviny bol posúdený ako opodstatnený' Ústneho pojednávania a miestneho zisťovania sa
okrem žiadateťky (ajej otca) nikto iný nezúčastnil'
Na Ústnom pojednávaní žiadatelka ponúk]a obci Vysoká nad Kysucou uvedený strom pre

potreby obce - použiťho ako vianočný stromček s t}jm, že obec si musí liirub tohto stÍomL]
zabezpečiť sama atým i znášať zodpovednosť za prípadné škody. starosta obce Vysoká nad
Kysucou túto ponuku pÍijal'
V priebehu miestnej obhliadky orgán ochrany prírody lykona] meranie obvodu kmeňa stlomu'
zistii jeho zdravotný stav, zhotovil tbtodokumentáciu a označil farebným sprejom drevinu
požadovanú na výrub. Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bol \ryhotovený zápis
orgán ochrany prírody na zaklade lryhláš\ MŽP SR č. 24/2OO3 Z'z. \,l'počítalspo]očenskúhodnotu
drevin určených na výÍub, ktoráje I 'a24,24 €. Výpočetje prilohou zápisu'
Účastníci konania a zúčastnenéosoby boli na mieste oboznámení s podkladmi rozhodnutia
pÍed jeho \Tdaním a mali moŽnosť r'yjadriť sa k ním' ako aj k spósobu ich zisťovania' prípadne
navrhnúť ich doplnenie pocll'a ustanoveni s 33 ods' 2 Zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskoršich predpisov' Voči súhlasu s ýlubom drevín nepodal zásadné námietky nikto
z pritomných'

Na základe lyššieuvedeného orgán ochrany prírody dospel k záyeru, že žiadosť rra výrub
drevín je opodstatnená' Rozhodol preto o povolení q|rubu podla s 47 ods j citovaného zákona.
Zá.oveň žiadatel'ovi podl'a ustanoveni s 48 ods. 1 zákona uložil náhradnú ýsadbu a následnú
82 ods 12
starostlivosť o \rysadené dreviny, ako aj podnienky vykonania činnosti podl'a
"E

citovaného zákona'

Poučenie
Proti tomuto lozhodnutju možno podať odvo]anie, podLa $ 53 a násl' zákorra č '71/l'96'7 Zb' o
správnom konaní v znení neskorších predpisov Vlehote'l5 dní odo dňa jeho doručenia, na obec
Vysoká nad Kysucou'
sll;rĎlr374

Toto Íozhodnutie možno preskúmaťsúdom až po wčeÍpaníriadnych

oprar'ných

prostriedkov.

ti , '"l
Mgr. Anton Varecha
stal'o}Ú obce

'\''

DoÍučujesa:
Mgř. Eva Mlakytová, 023 55 vysoká nad Kysucou 271
Na vedomie:

- JáÍ Nekořanec' Emília Nekorancová, Monika

Kubjatková,

všetci 023 55 vysoká nad

Kysucou č. 272

- StŽP

odbor inšpekcie a ochrany přířody, Legionárska 22315' OIo 05 Ž]]lina (po nadobud aÍí
pfáýopldt osti)
- okÍesný úrad čadca_ odboř starostlivosti o ŽP, Palárjkova 9l, 022 O| Čadca(po nadobudnuti
práýop]at osti)

Pani MgI' Eva M|aLTtová, trvale b}tom' 023 55 vysoká nad Kysucou 271, na ústnom
pojednávaní dřja 24'1I '2oI'7 prehlásila, že súhlasí s obsahom tohto rozhodnutia, vzdáva odvolania
voči tomuto rozhodnutiu a súhlasi s lyznačenim právopiatnosti tohto rozhodnutia dňom 24.11.2017-
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