
obec VysokánadKysucou
Vysoká nad Kysucou č.2l5, 023 55 vysoká nad Kysucou

Čj. Vs - 205/A-640/2019 - SVa
yybaýuie : MEť ,4nton yarcchd

vo Vysokej rrad Kysucou, dňa 02.12.019

Toto rolhodnutie nadobudlo
právoplatrrosť rlňa'.'ft,

R o Z H o D N U T I E ;]?::]4.'ďi:lř:ň

obcc Vysoká nad Kysucou ako príslušný orgiin štátnej sPťávy v PřVom stuPni vo-

veciaclr ochrany prírody podla s 2 Písm. Í) zákoná č. 41612001 Z.z' o pr'echode niektorých
pósobností z orgánov štátrrej sptávy na obce a na vyššie územné cclky v znení rreskorších

prcdpisova$69písm.d)aozákonaě.543/2002Z'z.oochtanePrírodyaklajinyVZncní
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane p rody"), na základ(] Písomnej žiadosti zo

dňa ']5.1L. 2019, ktoú podal pán Karol Kožák, trva]e bytom 023 55 Vysoká nad K1'succru

č'']8, Podla s 47 ods. 3, s 48 ods. '] zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane príroc{y a krajiny

v znení rTeskorších PŤedPisov, v súlade s $ 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v zncní neskor'ších predpisov, vydáva

súhlas

žiadate]'ovi - Pán KaÍol Kožák, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou č.1B, na výrub

drevín rastucic'h mimo lesa:
. 3ks vÍba krehká (5l]l;Íy'n3'l's) - obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou je

57cm,90 cm a 165 cm,
. 3ks jaseň šÍih|y (Fraxinus .'rcels;o/) - obvod kmeňa meťaný vo výške 130 cm nad

zernou je 95 cm, 66 cm a 1:10 cm,
. kloviý poÍast - viby Iakytovej (sal'j! caprca L), liesky obyěqnej ca|ÍlLus aÍ,ťlla a I'),

tmky obecnej aPr'rrirs spilosa)- o plo.he cca 35 m'z,

rastúcich na pozernku v zastavanom území obce Vysoká nad Kysucou - parce]a KN-C č.

148' \' kat. území Vysoká nad Kysucou, druh Pozernku: tr'valý tlá\'natý Porasg

. 2ks javor lnotský (Frainus ercelslor) - obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou je 96cm a 71 cm

r 2ks lipa malolistá (Tilia cardlta) - obýod kmcňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
je 67 cm a 125 cm,

. 1ks jabloň planá (Mat s slL|ťstlis MiLl)- obvod kmcňa melaný vo výške 130 cm rrad

zemou je 100 cÍl,
. krovitý poÍast - viby rakytovej (s,?l'l caprca L), liesky obyěajnej CarryLus aullana L),

tmky obecncj 'runtLs spbnsd, šipkovec krovitý (Riodofwos /.ťrřioídťs) o ploche cca 80

m2,

rastúcich na Pozemku v zastavanom úZemí obce Vysoká nad Kysucou ' parr:ela KN-C č.

1o5, v kat. území Vysoká nad Kysucou, drth pozemku: omá póda.



-
Žiadatelje vlastníkom Pozemkov, na ktoťých dreviny Požadovánána výrub rasttr'

V súlade s s 82 ods. 12) zákona o ochlanc prírody, určuje olgín ochlany Prírody bližšic

Podmienly vykonania výrubu, zabezPcčujúce ocfuanu prírody a krajiny:

1) výrub drcvin je žiadateL Povinný uskutočniť v období vegetačnólro Pokoja (()d 1'

akÍ óbra do 3 1' nnf ca. ), nai4c!&0lYšď!!q3!az_2020'
2) výrub drcvín žiadatela uskutoční na vlastné nákladv Po nad(ůudnutí Právoplatnosti

tohto rozhodnutia.
3) žiadátef zabezPečí, aby PIi výrube nedošlo k ohrozeniu zclravia alebo žjvotov ludí'

k poškodeniu majetku fyzických osób alcbo právnickýclr osób,

4) žiarlatel zabezpeči aby nedošlo k Poškodeniu drcvín, ktoré nie sú určcné na výrub'

5) vyrúbanú drcvnú hmotu žjadatel' vhodným sPdsoboň odstráni a okolitý terél1 vyčistí

od zvyškor' po r.'ýrube,

6) za prípadné škody ná majetkrt Íyzických osób alcbo právnickýclr osób, spósobených

pri výrube <lreviny, zodpovedá žiadate]' podla osobitných Pťedpiso\''

B.t

Vsúlade s s 48 ods' 1zákona o ochrane prírody je žiadatel'ovi uložené uskutočniť

náhradnú výsadbu za týchto Podmienok:
1) vysadiť 10 ks odrastených drevín nízko a]ergámych póvodných - dornáciclr, prípadrre

osvedčených introdukovaných druhov c1revín Podla vlastného výberu, v kat' území

Vysoká nad Kysuccru na Pozemku/ ltorý je vo v]astnictve žiadatela,

2) r,ýsadbu žiadatel' uskutočni vo vegetačnom období @d 1' apríl4 do 3a. se}1ťe\nbra) na

nákIady, v tetmínc do jednél-ro loka po vykonarrí výrubu,
3) žiadatel zabezPcčí staťostlivosť o niihradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo

uskutočnenia, v ptípadc vyhynutia a]ebo poškodenia náhradncj výsadby

žiadatel dosa.lbu,

vlastné

dňa jej

vykoná

4) žiadatel'cloručí na OcÚ Vysoká nad Kysucou, odbor výstavby, doklad o vykonání

niíhradnej výsadby' rcsp. dosadby.

Z r]óvodov uvedených v $ 89 zákona o ochrane PríŤody a krajiny móže obec Vysoká nad

Kysucou na návrh účastníka konania alebo z vlastného Podnefu, tento súhlas 7m'niť a]ebo

znršiť.
osobitné Pledpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu

nedotkntúé.

odóvodnenie

Dňa 15.]0.2019 podál Píirl KaÍol Kožák, h-vale bytom 023.55 v!|sokó nad Kllsucou č'18,

v zmyslc $ 17 ods- 7 vyNášky MŽP č. 24l20o3 Z. z', ktorou sa vykonáva zákon č.54312002 Z'

z. o ochlane prirotly a krajiny, žiadosť o \'ydanie súhlasu na výrub dťevíl1 rastucich mimo

]esa 3 ks víba krehká, 3 ks jaseň štíhly, kroviý porast o řozlohe cca 35m'? _ na pozcmku
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Parcela č. KN-c 748 (traalý ttó|natý pofast o Oýlfiere 284m') a 2 ks iavor horský 2ks lipa
rnalolistá,1ks jabloň planá, kŤoýitý porast o Íozlohe cca 80m'! - na Pozemku Párcela č. KN-
C 105 (ofiá póda oúfierc a,44 m') ýk. ú. Vysoká nad Kysucou. Dóvod výrubu drevín

náletové dreviny svojou polohou a zdIavotným stavom Predstavujú bezpečnostné riziko
zlornením alebo pádom na obyvatelov, žiadateL plánuje obhospodarovať Pozcmok uťčcný

Pre účel TTl' výroba sena, nakolko pJánuje chov hosP. zvierat a Pozemok omá p6da

plánuje využívať r-ra pestoVanie PolnohosPodárskych plodír'

Pozemky, na kto{'ch dŤeviny Požadované rra výrub rastú, sú vo vlastnícfue žiadatel'a'

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanic v predmetncjveci.

obec V1'soká nad Kysucou, PodLa s 82 ods' 7 zákona o ochrane PŤíIody v Zncní

neskořších prcdpisov, Zvelcinila informáciu o začatí tohto spŤávncho konania, v ktolom

móžu byť dotknuté záujmy oclrrany prírody a krajiny na webovo111 sid]e obcc Vysoká nad

Kysucou dňa 18'1t'2019. V PŤislušnej lehote do siedmich dní od zveŤejnenia informácie

nebolo doručené obci Vysoká nad Kysucou písomnó alebo elektronické Potvrdenie záujmu

byť účastníkom konania v začatom spťávnom konaní'

Orgán ochlany prírody listom č' Vs 205/A/- 576l2o19'8y a zo 18.11.2019, podlb

ustanovení s 21 ods. 1 7áko11a ě.7111967 Zb' o správnom konaní v zncrrí neskolších
preclpisov nariadi] ústne Pojednávaniá sPojené s miestnou obh]iadkou v prcdme|nej vcci.

Úshe pojednávanie a mjestne zisťovanie sa uskutočni]o 28'11. 2019, Počas ktorého bolo

zjstenó žc ddvody žiadátel'a o výrub drevín a krovitých Pořastov sú oPodstatnené - nálctové

dreviňy Prcdstavujú bezPečnostné riziko a ohrozujú obyvatclbv zlomenim aPádom'
Pcrzemky sú Zarastené klovitým Porastom, ktoŤý neumožňuje obhospodarovať pozemky

podl'a určenóho účelu.

V pricbclru miestnej obhliadky orgán ochrany prírody vykonal meŤanie obvodov

kmeňov stromov, zistil ich zdravotný stav' označil zelenýrn sprcjom stromy určcné na výrub

a zhotovil fotodokumentáciu drevín požadovaných na výrub. Z pricbehu úshrclro

pojednávania a miestncj obhliadky bol vyhotovený záPis. Orgán ochrany prírody na základe

vyhlášky MŽP sR č. 2q2o03 Z.z. ýypoěítalspoločenskú ho.lnotu drevín uŤčenýcl-r na výrrb,
klora je l.4ll.ooC. Vlpu.'elle prilohou /dpisu.

Účastník konaniá a zúčastnené osoby bolí na miesťe oboznámení s podkladmi
rozhodnutia pted jelro v1'daním amalj možnosť vyjadriť sa k nínr, ako ajkspósobu ich
zisťovanja, PríPadnc navrhnúť iclr doplrrerrie PodÍa ustanovení s 33 ods' 2 zákona č.7111967

Zb. o správr,om konaní r'znení neskoršich predpisov. Voči súh]asu s výrubom r{revín

nepodal námietky nikto z Prítorrrných.
Účastník konania bol poučený o tom, že výIub stlomov sa m6že uskutočniť Po

nadobudnuti právoplainosti tohto lozhodnutia'

Na zákiade vyššie uvcdeného orgán ochrany prírody dospel k závcru, že žiadosť na

výrub drevín je oPodstatncná. Roz-hodol preto o Povolení výrubu podla $ 47 ods. 3

citol'aného zákona. Záíovcň žiadateLovi pod]'a ustanovení s 48 ods' 1 zákorra u]ožil
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povirmosť uskutočniť náhradnú výsadbu a následnú stalost]ivosť o vysadené dreviny,

podmienky vykonania činnosti Podla s 82 ods. 12 citovaného zákona'

Poučenie
Proti tomuto Ťozhodnutiu možno podať odvolanie' PodLa s 54 z ákoř.a t.7u1967 Zh. o

správnom konaní v zncní neskorších pledPisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na

obec Vysoká nad Kysucou.
Toto řozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčeťpaní riadnych opravných

pťostliedkov'

ta obce

)1lrátlny poplatok u zmqsle zákona č. 145/'1995 o sprárnych poplatkoa o zneni neskofších zmiefi

a doplnkotl (oo oýške 10 €- položka fi\, bal zlplatefiý žiadatel'o111 do paklade abce Vysoká nad

Kysuco1l, Í]ňa 02.12.2019'

Doručuje sa:

Kalol Kožák' truale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 18

Na vedomie: (pLl narloburlnutí prázloplatnasti )

' sIŽP - odboÍ inšpekcie a ochrany prírody, Legionárska 22315, o10 05 Žilina
- okresný úrad Čadca- odboŤ stalostlivostl o ŽB PaláIikova 91, 022 01 Čadca

Účastník konania prevzal oIi8inál Iozhodnutia 
// - /

,*'''''''.M','.'1'4'',.'&0J j'-'-.''..'''... poapl'''''' (Ý!' z

Účashík konania týmto prehlasuje, že vzdáva prá\'a odvolania ploti vydanémlt Ío,hodnutiu

v súlade s stanovením s53 zákona ě.7u1967 7'b' o sP/ravnom konani v ZncnL neskolsich pledpisov

o* V,,1k401r..... poopF... .@b

8t

"ů"6",
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