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Obec VysokánadKysucou
nad Kysl|cou č.215.023 55v nad kvsucou

j. vs l75lA-573/2019 - 7Va vo Vysokej nad Kysucou, dňa l8,10.2019

ROZHODNUTIE
obec Vysoká nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej sPrá\a Ý Prvom sfuPni vo

veciach ochrany prirody podl'a § 2 písrn. f) zákona ě.47612001 Z.z. o plechode niektořých

pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na lTššie územné celky v znení neskorších

predpisov a § 69 Písm. d) a f) zákona č.543/2ú2 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneni

neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o ochrane Pfircdy"), na základe pisomnej žiadosti zo
dňa 28.10.2019, ktoru Podal Pán In8. \4adimír Doboš, kvale bytom RePubliky 100z31,010

02 Žitina, Podl'a § 47 ods,3, § € ods. 1 zákona č.543/2002 z.z. o ochrane prilody a krajiny
v znení neskorších predpisov, v súladc s § 46 zákona ř. 7'Ll7967 zb. o sPťávnoň konání
v znení neskorších predpisov, vydáva

súhlas

žiadatclovi - pán Ing. Madirníl Doboš, trvale bytom RePubliky 100z31,01o 02 Žlina, na

výrub drevín rastucich mimo lesa:

. 1ks viba krehká (Salrrlíagilis), rastucej na pozemku parcela č .KN -c 4371 oaqtataná

Ploclú a hádooňd, ý k ú. Vysoká nad Kysucou, ktotej kmeň je v úrovni cca 40 cm nad

zemou rozvetvený dva kusy :

- Prvý ťozvetvený kmeň - obvod a merarrý vo výške 130 cm nad zemou je -l70on,

- druhý řozvetvený kmeň - obvod a meraný vo l^ýške 130 cm nad zemou je 180cm-

Žiádatel'je vlastníkom Pozemku, na ktorom drevina požadovaná na výŤub ťastie.

V súlade s § 82 ods, 12) zákona o ochrane pdrody, určuje orgán ochíany p ťody bližšjc

podmienky vykorrania výrubu, zabezPečujúce ochranu P rody a krajiny:

1) výrub drevín je žiadatel' Povirmý uskutočniť v období VeBetačného Pokoja (od 1,

októbla da 31,msťca-), najneskór však do 31.03.2020,

2) výtub drevín žiadatéťa uskutoční na vlastné náklady po nadobudnuti Právoplatnosti
tohto ťoáodnutia"

3) žiadatel zabezpečí, aby PIi výnjbe nedošlo k ohrozeniu zdtavia alebo životov rudí,

k poškodeniu majetku fyzických os6b alebo právnických osób,
4) žiadatel zabezpeči, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určcné na výrrrb,

5) vyrúbanú drevnú hmotu žiadater vhodným spósobom odstráni a okoliq' teTén vyčistí
od zvyškov po výrube,

ó) za PriPadné škody na majetku fyzických osób alebo právnických osób, spdsobených
pri výrube dreÝiny, zodPovedá áadatel podla osobitných Predpisov.
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B.l

v súlade s § 48 ods. 1 Zákona o ochlane priŤody je žiadatelovi uložené uskltočniť
náhradnú výsadbu za §rchto Podmi€nok:
]) vysadiť 1ks odťastených drevín nízko aler8álnych PóVodných - domácich, prípadne

osvedčených introdukoval)ých drrrhov drevín podla vlastného výberu, vkat. územi
Vysoká nad Kysucou na pozeúku, kto4i ie vo vlastníctve žiadatela,

2) výsadbu žiadatel' uskutočni vo ve8etačnom obdobi (ld 1. apríld do 30, sfPte,,,b,,n) na vlastné
náklady, v teťmine do jednrlho roka po vykonani výrubu,

3) žiadatel zabezPečí stáťostlivosť o náhIadnú výsadbu po dobu 2 rokov odo úia jej

uskutočnenia, v pripade vyhynutia alebo poškodenia nahradnej výsadby vykoná
žiadater dosadbu,

4) žiadateť doruči na OcÚ \'ysoká nad Kysucou, odbor výstavby, doklad o vykonání
náhradnej výsadby, resp. dcsadby,

Z dóvodov uvedených v § 89 zákona o ochťanc PríŤody a krajiny m6že obec Vysoká
nad Kysucou na návrh účastrrrka konania alebo z vlastnóho podnetu, tento súhlas Zrneniť

alebo zrušiť-
osobitné PfedPisy, ako aj ostatné ustanovcnia zákona zostávajú vydaníň tohto

súilasu nedotknutó,

odóvodnenie
Dňa 28.10.2019 podal pán Ing. Vladirnír Doboš, trvaie bytom RePubliky 100z31,010

02 Žitina, V zmysle § 17 ods. 7 ",yhlášky MŽp t. zqlzooz z. ,,, ktorou sa vykonáva zákon č.

54312002 z. z. o ochrane Pdroily a kŤajiny, žiadosť o vydanie suhlasu na výrub drevín
lastúcich mjmo lesa -1 k§ víba, (salíx fragílúj) rastúca - na Pozemku parcela č. KN -C 4372
(zašťauani plachi a nádircrle) v k. li. Vysoká nad Kysucou. Poz,emok, na ktorom dlevina rastie
je vo Vlastnictve žiadatel'a. Uve(leným dňom bolo začaté konanie v Predmetnej veci. Dóvod
výřubu dreviny - drevina rastie v bljzkosti RD č. 634 a je .ozvetvená na dve časti; korurra

stromu presahuje nad stŤeclru RD a tak hrozí Padnutie konárov na sirechu; korcnc dreviny
poškodzujú základy RD.

obec Vysoká nad Kysucou, Podl'a § 82 ods, 7 zákona o ochlale prirody v zneni neskorších
predpisov, zverejnila informácitl o začať tohto správneho konarria, v ktorom m6žr.r byť
dotknuté záujmy o€hŤany prírody a krajiny na webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou
dňa 29.10.2019, V pdslr-ršnej lei,ote do siedmich dni od zverqnenia infolmácic nebolo
doručené obcj Vysoká nad Kyslrcou písomr,é alebo elektronické potvrdenie záuimu byť
účastníkom konania v začatom sPrávnoín konaní.

Orgán ochrany prirody listom č. vs-175lN- 494l2a19-7va zo 27.09.2019, Poďla
ustanovení § 21 ods. 1 zákona č.7111967 Zb. o sPíávnom konani v 7.není neskoršich

Píedpisov nariadil ústne Pojednávaniá spojenó s miestnou obhliadkou v PŤedmetnej veci.

Ústne pojednávanie a miestre zisťovanie sa uskutočnilo 12.10.2019, Počas ktořého bo]o

zistené, žc dóvody žiadateLa o výrub dreviny sú oPodstatncné viba krehká bola vysadená
nekon.ePčne v tesnej blízkosti rodinného dornu, čim dochádza k narušenie ieho siabi ty a

takisto v tesnejb]ízkosti vzdušnéh() elcktřické vedenia, koruna stromu pŤcsahuje nad strechu
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RD č. 634 a kedže rastie v zastavanom území, je vystavená silrrým veterným podmienkam,

PŤedstavuje riziko, že pádom spósobí škody na susedných nehnutelhostiac[ nadzcmných
vedeniach inžinieískych sieti.

V priebehu mie§tnej obhliadky orgán ochrany pŤírody vykonal meŤanje obvodov
rozvetvených kmeňov sbomu, zisť]jeho ždŤavothý stav, oznaČil zelen)im sprejom strom
určený na výrub a zhotovil fotodokumentáciu dreviny požadovane.j na výrub. Z pňebehu
ústneho pojedlávania a miestnej obhliadky bol vyhotovený záPis. orgán ochrany prírody na
zá*lade vyhlášky MŽP sR č- 24l20o3 z.z. vypďítal sPoločenskú hodnofu dŤevín uťčených na
výrub, ktořá je 931,04 €, VýPočetje prílohou záPisu.

Účashíci konania a zúčastnené osoby boli na mie§te oboznámení s podkladmi
rozhodnutja pred jeho vydaním a mali možnosť vyjadriť sa k nírn, ako aj k sPasobu ich
zi§ťovania, pipadne nawhnúť ich doplnenie podl'a ustanovení § š ods- 2 zákona ř.7U1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Voči súhlasu s výruborn dreÝín
nepodal zásadné námie&y nikto z pítomných,
Účastník konania bol poučený o tom, že výrub stlomu m6že uskutočniť po nadobudnutí
PrávoPlatnosti tohto Tozhodnutia.

Na ziiLklade vyššie uvedeného orgán ochrany pírody dospel k záveŤu, že žiadosť na
výrub drevín je opodstatnená, Rozhodol preto o povolení výrubu pod|'a § 47 ods, 3
citovanóho zákona. Zároveň žiadatelovi podla ustanovení § 48 ods. 1 zákona uložil
povinnosť uskutočniť nrihradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny, ako aj

podmienky vykonania činnosti Podlb § 82 ods. 12 citovaného zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podl'a § 53 a násl. zákona č.

71,11967 Zb. o správnom konani v z.ncni neskorších pťedpisov v lehote 15 dní odo dňa ieho
doručenia, na obec Vysoká nad Kysucou.

Toto lozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych oPravných
Přostřiedkov-

sprá|}fiv Poplatok p znlllsle zókona č_ 145/7995 o sPráon!/ch PoPlatkoo o zhení h*korších zmien
a doplnkotl (llo aí,lške 70 €- položka 160), bude zaPlntený žindatel'om do poklade obu v!|so6 had.

Kysucou, do doby nadobudhutid píáaoPlatností tohto tozhodnutia.

Doručuje sa:

Ing. Vladimít Dobo§ tfvale bytom RePubliky 1m7B1, o1o 02 Ž]lil].a,

N!__ved_g!oi e Ipa nadobudnul1 práooplnlnosti)
- sIŽP -odbor inšPekcie a ochrany Prirod, Legionárska 22315, o10 05 Žilina
- okresný úrad Čadca- odbor stalostlivosti o ŽP, Paláikoýa 91, o22 01 Čadca
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