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Rozhodnutie
obec Vysoká nad Kysucou ako príslušnýorgán štátnej sPrávy v PŤvom stupni \'o
veciach ochlany prírody podLa $ 2 písnr. I zákona č' 47612001 Z'z' o prechode
niektorých pósobností z orgánov štátnej splávy na obce a na rryššie územnécelky
v znení neskolších PredPisov a $ 69 písm' d) a f) zákona č. 54312002 Z'z' o ochrane
prírorly a krajiny v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody"),
na zák1ade písonmej žiadosti zo dňa 30'01.2018' ktorú podal pán SteÍan Bebčák,
tr'vale bytorn 023 55 Vysoká nad Kysucou 1304, Pod1'a s 47 ods' 3, $ 48 ods' 1zákona
č' 54312002 Z.z. o ochrane prílody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s $
46 zákona č' 71'1L967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpison vydáva

súhlas
žiadatel'ovi - pánovi šteÍanovi Bebčákovi' trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou
l']04' na výrub l4 Ls drevín, druh:
- 7 ks smrek obyčajný (Picea abies (L') H. Kalst') ' s obvoclom kmeňa 73; 3x160;
150; 85; a 96 cm, meraného vo q}ške 130 cm nad Zen-rou
- 3 ks čelešňavtáčia (Cerasus avium (L) Moenc) - s obvodom kmeňa 60;'l8;45
cm, meraného vo ýške 130 cm nad zemou,
- 4ksiaseňštíhly(Fraxinus excelsior L) -sobvodomkmeňa 70;38;37a 56 crn,
meraného vo ýške 130 cm nad zemou,
- klovitý polast víby lakytovej (Salix caprea L) o ploche 25 m'l,
rastťLcjch na pozemku mimo zastavaného územia obce Vysoká nad Kysucou - parcela
KN-c č. 1801, v kat. územíVysoká nad Kysucotl, dluh pozemku: trvalé trávnaté
porasty.
Žiadatel'1e vlastníkom pozemku, na ktorom dreúny požadovanéna ýrub rastťl.
V súlade s $ 82 ods. 12) zákona o ochrane prírocly, urótje orgán ochrany prírody
bližšie podmienky rykonania výrubu, zabezpečujúceochranu prírody a krajiny:

1) ýrub dreviny je žiadatef povinný uskutočniťv období vegeLačného pokoja
1. októbra do 31.marca'),

najneskór však do 31'12.2018'
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2) v1lub dreviny žiadate]' uskutočnína vlastné náklady po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia,
3) žiadateL zabezpečí,aby pri ýrube nedošlo k ohrozeniu zdlavia a]ebo životov
l'udí, k poškodeniu majetku ýických os6b alebo prár'nických osób,
4) žiadatelka zabezpečí,aby nedošlo k poškodeniu drevírr' ktolé nie sú učenéna

ýrub,

s) vyrúbanúdrer'nú hmotu žiadateť vhodným spósobom odstráni a okolitý terén
vyčistíod zr'7škov po výrube,
6) za prípadné škody na majetku ýických osób alebo prár'nických osób,
spósobených pri výrube dreúny, zodpovedá žiadatel' podl'a osobih-rých

predpisov.

B.l
V srrlade s $ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody je žiadatelovi uloženéuskutočniť
náhradnú ýsadbu za týchto podmienok:
1) vysadiť 12 ks odrastených drewín nízko alergérrnych póvodných - domácich'
prípadne osvedčených introdukovaných druhov drevín podl'a vlastného výberr'r,
v kat' územíVysoká nad Kysucou na pozemku, ktoý je vo vlastníctve žiadatel'a,
2) ýsadbu žiadate1' uskutočnívo vegetačnom období (od 1. r]pfíla do 30. sePte1nbrl) na
vlastné nák1ady, v telmíne do jedného ťoka po r,ykonaní ýrubu,
3) žiadaLel' zabezpečístarostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v plípade r'yh1nutia alebo poškodenia náhladnej r,1hadby r'ykoná

žiadatel'dosadbu,
4) žiadate1'doručína ocÚ Vysoká nad Kysrrcorr, odbor r^]stavby, doklad o rykonaní
rriíhradnej výsadby, resp' dosadby.
Z dóvodov uvedených v $ 89 zákona o ochl.me prírody a krajiny móže obec
Vysoká nad Kysucou na náwh účastníkakonania alebo z vlastného Podnetu tento
súh]as zmeniť alebo zrušiť.
osobitné PredPis' ako a.j ostatné ustanovenia zákona zostávajú rydaním tohto
súhlasu nedotknuté'

odóvodnenie
Dňa 30.0].2018 pottal pan štefan Bebčiík'tlvale bytom 023 55 Vysoká nad
Kysucou 1304, v zmysle $ 77 ods' 7 \,yhlášky MŽP ě' 24/2oo3 Z. z., ktoÍou sa
l.ykonáva zákon č. 54312002 Z. z. o oc|lrane prírody a krajiny, žiaclosťo rydanie
sú-hlasu na ýrtrb drevín rastúcich mimo lesa _5 ks smrek obyčajný 3 ks čerešňa
vtáči4 4 ks jaseň štíhly- na pozemku pa rcela č' KN -C 180']. (trualé ťróanaťé porasty)
v k. ú' Vysoká nad Kysucou, ktoý je vo vlastníctve žiadatel'a. Uvedeným dňom bolo
začatékonanie v Predmetnej veci' Dóvod ýrubu drevín uvedený v žiadostj _ svojou
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predstal'ujú bezpečnostnériziko zlomením
Polohou a zdravotným stavom dreviny
alebo pádorll na ob)'vatel'ov u ,-ru budouy, žiadatel' plánuje obhospodar'ovať
zvierat'
pozemok určený pre účelTTP qiloba sena, nakofko plánuje chov hosp'
v znení
obec Vysoká nad Kysucou, podla $ 82 ods' 7 zákona o ochIane prírody
konania'
neskoršíchpredpisov, zverejnila informáciu o začatítohto správneho
kÍajiny na webovom sídle
., ktoro- -ážu byť dotknutj záujmy ochrany prírody a
siedmich dní od
obce Vysoká nad Kysucou dňa 31'01'2018' V príslušnejlehote do
písomnéalebo
zverejnenia irrformácie nebolo doručenéobci Vysoká nad Kysucor-r
začatom správnorn konaní'
elektronické potvrc1enie záujmu byť účastníkomkonania v
rlstanovení
orgán ochrany prírody listom č. Vs-'l8 88/2018-1 Kb zo 31'01'2018' pod1'a
v znení neskorších predpisov
s 21 ods. 1 záiona č' 7111967 Zb' o sprámom konaní
veci'
irariadil írstne pojeclnávania spojené s miestnou obhljadkou v Pledmetnej
počas
Ústne pojednávarrie a miestne Zisťovanie sa uskutoÚtilo 13'02'2018'
že dreviny požaclovanéna ýrub sú mimo zastavaného
ktorého bolo
'istené,
náletu, koíuny stromov (sks smrek obyčajný) presahujú

územi4 \ryIást]i dósledkom

nadsusednénehnutelnostiakeďžerastúnalúkeasúvystavenésiJnýmveterným
podnrienkam, predstawtjú riziko, že páclom spdsobia škody na susedných
Listnaté
nehnutel'nostiaci' pr{padne ple<lstal'ujú riziko bezpečnosii obywate]'ov'

a
stromy (3ks čeresňa .rtáčia, 4ks jaseň štíhly)rastú v hustom poraste bez svetla ie
nutné vykonať ich prerezávku'
Na ústnom pojertnávaní žiadatel' rozšírilsvoju žiadosť o výrub:
- zks smrek obyčajný (Picea abies (L') H' Karst') - s obvodom kmeňa 85; a 96
cnr, meraného vo ýške 130 cm nad zemou,
_ křovitý Polast viba lakytová (Salix caprea L'! s l1imerou (priemet korrrny na
. ^m
zem) l)
obec Vysoká nad Kysucou ako príslušnýsprálny olgán uznal' že dóvody
žiadatel'a o qirub dre.,ín sú opoclstatnené. V priebehr-r miestnej obhliadky orgán
zdravotný stav
ochrany prirocly lykonal meranie obvoclov kmeňov stromoÝ zisti1 ich
fotodokumentáciu drevín požatJ.ovaných na l{lub' Z priebehu ústneho
a
'hotávil
pojednávania a miestnej obhliadky bol rryhotor'ený zápis' Orgán ochrany prírody na
záilaae vy1]tásty MŽP sR č. 24l2OO3 Z.z' vypočítalspoločenskúhodnotu drevín
rrrčených na ýrub, ktorá je 10'485,05 €. Výpočet je príiohou zápisu'
'Úlust'-ri"l
konania a zúčastnenéosoby bo1i na mieste oboznámení s Podkladmi
rozhodnutia pred jeho r,ydaním a mali možnosťlyjadriť sa k ním, ako aj k sp6sobrt
zákona
ich zisťovania, prípaclne navrhnúť ich dopJnenie podl'a ustanovení $ 33 ods' 2
s
č.7111967 Zb. o sprámom konaní v znení neskorších pledpisov' Voči súhlasu
výrubom drevín nepoclal zásadné námietky nikto z plítomných
2

k záverl' že
podl'a $
žiadosťna l^ýrub dreviny je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení r'1irubu
-l
ods'
48
ustanovení
podl'a
žiadate1'or'i
$
zá.o.rr"r
cito",aného
3
47 ods.
'áio.'i'
zákona uložil povirmosť uskutoóriť néňraclnúýsadbu a nás]ednú starost]ivosť

Na zák]ade lyššieuvedeného orgán ochrany prírody dospel
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\ysadené dreviny, ako aj podmienty r'ykonania činnosti Podl'a $ 82 ods' 12

citovaného zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutju možno podať odvolanie, podla s 53 a násl. zákona č'
71'11'967 zb. o spráltrom konaní v znení neskorších predpisov v lehote ll5 'lní odo dňa
jeho doručeni4 na obec Vysoká nad Kysucou'
Toto lozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaníriadnych
opra''ných prostriedl ov

obce

zmysle zó:kona č' 14511995 o spráunych poplaťkou u atení neskarších
zmiefi a dop].nkoa k)o aýške 10 €' položka 160), bude zaplatný žiadatel'ofi do poklade obce
Vysoká nad Kysucott, do dobt1 n adobudxutia pláOoplqtnosti tohto rozhodnutia.
sprá'Í)11| poplatok o

Doručuje sa:
šteÍan Bebčál9 trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 1304
Na vedomie: (po nadobudxutí práuoplatnosti)
- SlZl oclbor in'pel cie a o.hraly pr'rody, Legionarska 22315, 0lo oqŽilina
okresný ítrad Čadca- orlbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91',02207 Čadca

