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Rozhodnutie
Obec Vysoki nad Kysucou ako príslušný orgán štátsrej splály v prvom sfupni
vo veciach ochrany prírody podta § 2 písm. f) zákona č. 4161200"I Z.z, o prechode
niektoqrch pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na lyšie územnécelky
v znení neskorších predpisov a § 69 písm. d) a f) zákona č. 54312002 Z.z. o ochrane
pdrody a krajiny v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane
prhody"), na základe písomrrej žiadosti zo dňa 23,09.2019, ktoíúpodal Pán Maíián
Kubica, řvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 1323, podta § 47 ods. 3, § 48 ods. 1
zákor\a č. 54312002 Z.z. o ochtarte prírody a krajiny v znení neskoršíchpredpisov,
v súlade s § 46 zákona č. 7-r/7967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpison vydáva

súhlas
žiadatel'ovi - pránovi Mariánovi Kubicovi, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou
130{ na \.ýíub 8 ks drevíry druh:
- 6 ks smrek obyčajný (Picea abies (L.) H. Karst.) - s obvodom kmeřÉ 71,7; 64;
163;65; 180 a 160 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemoú ra§tucich na
pozemku mimo zastavaného územia obce Vysoká nad Kyzucou - parcela KNC
č. 1802/3, v kat. územíVysoká nad Kysucou druír pozemku: orná póda,
- 2 ks smrek obyčainý (Picea abies (L.) H. Karst.) - s obvodom kmeňa 743 a 79o
cm, meralého vo l^ýške 130 cm nad zemou, rastucich na pozemku mimo
zastavaného územia obce Vysoká nad Ky§ucou - parcela KN-C č. 1802/4, v kat.
územíVysoká nad Kysucou, drulr pozemku: orná póda.
Žiadatel je vlastníkom Pozemkov, na ktor,ých dŤeviny Požadovanéna výrub rastu,

V súlade s § 82 ods. 12) zákona o ochřane PŤírody, určuje orgán ochrany pdrody bližšie
podnrienky vykonania výrubu, zabezpďujúce ochranu prirody a krajiny:

1) výrub drevin je žiadatel' povirmý uskutočniťvobdobí vegetačnéhopokoja
aklabn do 31.narca), najneskóI však do ]1,12,2020,
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Výrub drevin\, žiadateL uskutočnína vlastné nákladv
Po nadobudnuti Plá\,oPlatnosLi
iohto ťozhodnutjá
žiadirte]'zabezpcčí,abv P Výrubc nedošlo k ohroze|riu Zdraviá a]ebo žiYotor, ludí,
k poškocleniu majetku f\-zickÝch osób alebo priilnickÝch osób,
žiadátel'ka zabezPečí, abv nedoš1o k pošLodůiudrevin, ktoró nie sú ufčenéna vÝrub,
vl,rrrbanú drevnú hmofu žiadatel vhodnÝ1n sPósobom odstránj a oko]iií,,tercn \.včisti
od z\},škov po \ýrube,
za Pri}radné škod].na 1najetku fvzických osób alebo právnickÝch osób, spósobení,ch
při \,Ýr,ubc clrevirrv, zodpovedá žjadatcf podl'a osobjbrýclr predpisov_

B.l
V súlat]e s § 48 ods. 1zákona o ochrarre priřúdv jc žiád.tclovj uložcrle lLsklrtočniť
náhřadnú \,ýsadbu za týchto podmjenok:
1) \,ysadil 12 ks odrasten,lich

drevín nizko alergénn},ch póvodných domácich, pripadnc
jntrodukovaných
osv_.dčenÝc]r
drulro\, drevín podla vlastného výberu, \,kát, území
Vysoká nad Kysucou na pozemku/ ktolý jc vo \,]astnict! e žiadate]'a,
2) r,ýsadbu žiaclatel uskubčnívo ve8etačnonr obclobi
j dP,.1l,,? d.] _]0 s.plťrliln) na vlash.té
fud
nákladv, v termine clo jedného roka po vykonatli vÝrubu,
3) žiadatcl'zabezpcčístarostlivosť o nfirádnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej
uskutočnenja, v prípadc v}llynutiá alebo poškodcrria nahradnej výsadby vvkoná
žiadatcl dosadbu,
,1) žiadatel dortči na ocÚ Vl,soká nacl K},sucou, odbol
r,Ýstavbv, dok]ad o Vvkonáni
náhradncj r,ýsaclb1,, resp, dosadb\,.
Z dcivodov uvcdených r, § 89 zákona o ocltane prítocly a klajin\, ]nóžc obec Vysoká
l,n\ -|^ J.,l-h,l ,|
l
^o,rdri. .)l,,bJ z l,.-'reh,, po.1 r.-u r.rrr, -Ulll,j- ,,-,,nll'
a]ebo zrušiť,
Osobibé preLlpisv, ako aj ostatné ustanovenia Zákona zostá\ajú vvdallim tohto
súh]asu nedotknuté.

r,,d K.-u.ou nl

odóvodnenie
Dlia 23,09,2019 podal pán Marián Kubica, trva]e bvton ()23 55 \,'vsoká na.l K},sucou
1323, vzmr.,slc § ]7 ods, 7 vvhláš|Y MŽ]. 1.21 za01 Z_ z,, ktorou s.l \],|onáVa Zákon č.
513120()2 Z. z, o oclrrane prírody akřa|Lll\, ziadost o r lrjanre ,uhl.rstL'lla ví,rub drcvín
rasfucich mimo lesa _8 ks smrek obyčajný - na pozemku peŤce]a č, KN
-C 1802/3 rO"/á Pódn)
a parce}a Č, KN -C 1802/4 (Crlltt |)ód) \.k. ú. Vysoká r.rad Kvsucou, ktolL] sťl vo ťlashictvc
žiadaiela, U,,,edelí,m dňonr bolo začátékonaňie ! prccimelnej vccr. Dó\,od virubu drevin
uvedenÝ 1,žiadosti dťeviny pIedstavujú bezpečnostné riziko zlomcnínr alcbo pádom
na obyvatclov a na majctok, nakolko rastu v blíZkosti Prístupo!ej komunikácie k RD
č,1323 a v lrlízkosti a RD č. 1203.

vzneni

Obec Vysoká nad K).sucor-1, podl'a § 82 ods.7 zákona o ochranc príťodÝ
neskoršich predpisov, zverejnila infornrácirr o Začatítohto správneho
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konani4 v ktolom móžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraiiny na
webovom sidle obce Vysoká nad Kysucou dňa 09.09.2019. V pdslušnej lehote do

siedmich dní od zverejnenia informácie nebolo doručenéobci Vysoká nad Kysucou
písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastnikomkonania v začatom
správnom konaní.

orgán ochrany prírody listom ě. vs-344-946l2019-4Kb zo 09.09.2019, podla

u§tanoveni § 21 ods. 1 zékona č.7U-1967 Zb. o sprár,nom konaní v znení neskorších
predPisov nariadil ústne pojednávania sPojené s miestnou obhliadkou v Predmetncj
veci,
Ústrre pojednávanie a mie§tne zisťovanie sa uskutočnilo 23.09.2079, počas
ktorého bolo zístené,že dreviny požadovanéna r,"y'rub sú mimo zastavaného
územia" vyrástli dósledkom nálefu, kořuny stromov (8k§ smrek obyčajný)
presahujú nad susedné nehnutelhosti a keďže rastu na omej póde a sú vy§taÝené
silným veterným podmienkam, predstavujú riziko, že pádom spósobia škody na
susedných nehnutelnostiach prípadne predstavujú rřiko bezpečnosti obyvatelbv.
Obec Vysoká nad Kysucou ako príslušný sprálny org;án uznal že dóvody
žiadateLa o l.f,rub drevín sú oPodstatnené. V priebehu miestnei obhliadky olgán
ochlany prirody lykonal meranie obvodov kmeňov stromoÝ zistil ich zdravotný
stav a zhotovil fotodokumentáciu drevín požadovaných na výrub. Z pťiebehu
ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bol vyhotovený zápis. Orgán ochrany
prírody na základe vyhlášky MŽP sR č .24l2o03 Z.z. vypočital sPoločenskúhodnohr
drevín určených na výrub, ktorá je 10.613,76 €. Výpočet je pŤílohou zápisu.
Účastníci konania a zúčastnenéosoby boli na mieste oboznámení s podkladmi
rozhodnutia pred jeho vydaním a mali možnosťvyjadriť sa k ním, ako aj k spósobu
ich zisťovarri4 prípadne navrhnúťich doplnenie podla ustanovení § 33 ods. 2 zákona
č. 71,11967 Zb. o splávnom konaní v znení neskoršich Predpisov. Voči súhlasu s
výrubom drevín nepodal zásadné nárnietky nikto z pritomných.

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prirody dospel k záveru,

že
žiadosť na v,ýrub dreviny ie oPodstatnená. Rozhodol Preto o povolení wýrubu podl'a
§ 47 ods. 3 citovaného zákona. Zároveň žiadatelovi podlh ustanovení § 48 ods. 1
zákona uložil povinnosť uskutočŇť nálrradnú výsadbu a následnú staro§tlivosť
o vysadené drewiny,

citovaného zákona.

ako aj podmienky lykonania ónnosti podlh § 82 ods.

12

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, Podía § 53 a násl. zákona č.
71|1967 Zb. o spíáýnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia, na obec Vysoká nad Kysucou.
Stlana 3 z 4

Toto rozhodnutic možno preskirmať súdom až po i,yčerpaní riadnycl.
opravn},clr prostriedkov.
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Mgr. Arlton Varbcha

Ý***"ý
Spň,a y |1lpl(ltlk

zlttysle zúkona č. 145/1995 o spráonych poplntkot uznení neskaťšicl]
l)úe za|)lntefiý žiidníel'om do pokladc obce
Vysoká nad KtlsttcoLt, do dobll ílddobLlclnuťia pň1Jo|)kLťností 10hto rozhodnutia.
tl

z,ntíen a doplttkol. (l:o l:ýške 1a C- palažka 160),

Doručuje sa:
Marián Kubica, trvalc bytom 023

55

Vysoká nad Kysucou 1323

Na vcdomie: (p0 nndobudnuťí plá!o|1ln! ostí)
- SlŽf odboť inšPekcic a ochrany prírody, Le8ionárska 22315, 010 05 Zilina
- okresný úrad Čadca- odbor stalosilivosii o ŽP, Palárikova 91,022 01 Čadca

