
Obec VysokánadKysucou
vysoká nad Kysucou č,2l5, 023 55 Vysokí nad Kysucou

či.vs -zslte-lz+tzo19 - 1oVa
h)baluje : M{. Akk l/ulecha

vo Vysokej nad Kysucou, dňa l3.12.0l9

Obec Vysoká nad Kysucou ako prislušný orgán štáhej správy vpruom stupni vo
veciach oclrrany prírody podťa § 2 písm. f) zákona č.476/2007 Z.z. o Prechode niektor}rch
pdsobností z oŤ8iinov šLitnej správy na obce a na vyššie úzerĎné celky v znení neskorších
predpisov a § 69 Pism. d) a f) zákona ř. 54312002 Z.z. o ochrane Pdrody a kajby v z-neni
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prirody"), na základe písorŤrnej žiadosťi
zo dňa 29.11,2019, ktoru poda]a pani Atena MKIJŠoVÁ, truale blJto Žehilnska 14,851 a7
B ltislaoa, podta s 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona ě. 54312002 Z.z. o ochrane Pfiřody a krajiny
v znení ne§korších predpisov, v §úlade s § 46 zákorra č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoršich predpisov, r,ydár,,a

súhlas
žiadatelkel pani Alene MIKUŠoVEJ, trvale bytom Žehrianska 14, 851 07 Braaislava, na

vÝrub drevín ístromov) rashicich mimo lesa:
. 21 ks javor horský Ácer pscuíloplata us L,.} , obvod krneňa meraný vo r,^ýške 130 cm nad

zemou je 96cm, 98cm, 50cm, 57cfL 45crn, 47cm, 60cm, 71crn, 55cm, 45cm, 47cm, 50cm,
52cm, 108cm, 92cm, 71cm,91cm,51 cm, 78cur, 74cm, 48cm,

. 1k6 !,I,ba krehká ,sí.lií 
ífillius) _ obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou je

112cm,
. lks jaseň štihly (Ftaxinus lliftlsial) - obvod kmeňa meraný vo ryške 130 cm nad zemou

ie 62 cm,
. lks lipa maloli8tá (F/aíittl"- rxcalsior) - obvod kmeňa

zemotr je 127 am,

' 1ks smrek obyčainý íFmarl s ťx.e]sior) _ obvod krneňa
zemou je 130 cm,

meŤaný vo výške 130 cm nád

rastúcich na pozemkoch mimo zastaváného územia obce Vysoká nad Kysucou - parcela
KN-c č. 7060, trualý LráúndhJ p1íast o !ýmerc 1935 m', Paícela KN-C č.7067, oťná |ňda
o qlmerc 1249 ,'P, PaŤcela KN-c č. 706e tl"oalý tráanahj porast o uýmeťe 3045 m', Pafcela
KN-c č. 7063, t,,?alý fráol1otý porns| o í^J]nere 7398 ]111, ý kaí. izerÝi Vysoká nad Kysucou.

výrub krovitého Porasfu řastuceho na PozeŤiku Ťnimo zastavaného územia obce Vysoká
nad Kysucou na parc, KN-c č. 7060, rr?rlý tráofintý poftst o uýmere 1935 tllr:
. kťovitý PoŤa§t . víby lakytovej (síl'i cnprťí L) liesky obyčaine' (Corřvlus aaellaia L), trŇy

obecnej íPru,i,]-§ §Pilo§n), šípkovcc křovibý rRhodohpas keftioides) - o ploche cca 200 m!,

ROZHODNUTIE

mcraný vo r,liške 130 cm nad
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výrub krovitého Porastu rastúceho na pozemku mimo zástavaneho územla obce Vysoká
nad Kysucou na Parc. KN-C č. 7061, orná p6dd o uýúlere 1249 1l1:
. kroviÝ Poíast - víby rakytovej (salir .aPrťn r), liesky obyčajnE Gorrltll§ tltťllnnn L), lúnky

obecnej (Pl!/l?!s sPn1osn), šíPkovec krovi§' (/t lloilo|]Jpos kťňioiiles ) - o ploche cca 600 mr,

vírub kao\itého Doaaqtu rnsttrceho n.t pozemLu mimo ZasLavaneho uzemiá obce VVsoLn
na(l Kysucou na Pařc KN-c č. 7062, tlaalý ťfáunatý PornsL o z,ýlnerc 3045 m?:
. kfovitý Porast - vřby rakytovej (salix capťea D, liesky obyčajnej coffjl\Ls nL,ellafia L), tŤnk,ý

obecnej (P/!trrr§ sp osn], šíPkovec krovity rRhadotypo; keftil)ides) - o ploche cca 1500 mr,

Výrub krovjtáro Porastu lastúceho na pozcmku mimo zastavaného územia obce Vysoká
nad Kysucou na Parc . KN-c č, ?063, tlunlý tťáafiatlj Pofí]st o 9ýfieíe 7398 fl1:
. kroviqý porast - vřby rakytovej (salilt caprea D,liesky obyčajnej íco/n/lus aael]afia b, tnl.ky

obecnei rP7,!l/]rs sPnlosr), šíPkovec kťovi§' (,R hadóllpos kcftioides) - o ploahe cca 400 m2,

Žiadátelka je vlash]íkom pozemkov] na ktorých drevily požadované na výrub rastu.

V súlade s S 82 ods, 12) zákona o ochťane prirody, určuje orgán ochrany prírody bližšie
podmienky vykonania ťrubu, zabezpečujúce ochrarru prirody a krajiny:

1) výrub drevín je žiadatelka Povinná uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1.

októbm !]o 31.nlarca.), nai4e§kóryš4l dol!
2) výrub dr€vín žiadatelka uskutočni na vlastné náklady po nadobudnutí

PrávoPlatnosti tohto rozhodnuha,
3) žiadatelka zabezpečí aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdíavia alebo životov fudi

k Poškodeniu majetku fyzických osób alebo Přávnických osób,
4) žiadatelka zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu dŤevín, ktoré nie sú určené na výrrrb,
5) vyrubanú drevnú hmotu žiadatelka vhodným sPósobom odstráni a okolity terén

vyčistí od zvyškov po výrube,
ó) za pripadrré škody na majetku f},zických osób alebo právnických os6b, spósobcných

pri výrube clreviny, zodpovcdá žiadatelka podla osobitrrých předpisov.

B./

V súlade s § 48 ods. ] zákona o ochrane přirody je žiadatel'ke uložené uskutočniť
náhradnú výsadbu za ryrchto Podmienok:

1) Vysadiť 20 ks odrastených drer,ín nizko alergénnych póvodných _ domácicir,
prípadne o§vedčených introdukovaných druhov dtevin podLa vlastného výbcru,
v kat, území Vysoká nad Kysucou na pozemku, ktorý je vo vlasb]ictve žiadatelky,

2) výsadbu žiadatelka uskutoční vo ve8etačnom obdobi (od 1 . aptíía do 30. sepLeiúrn) na
vlastné náklady, v teŤmíne dojednóho íoka po vykonani výťubu,

3) žiadatel'lG Zabezpeči starostljvo§ť o nálrradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jci
uskutočncnia, v prípade vyhynutia a]ebo poškodenia náhradrrej výsadby vykorrá
žjadatclka dosadbu,

4) žiadatel'ka doruči na OcÚ Vysoká nad Kysucou, odbol výstavby, doklad o vykorrarrí
nii}rradnej výsadby, resp. do§adby,
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Z ddvodoÝ uvedených v § 89 zákona o ochŤane pŤirody a krajiny móže obec Vysoká
nad Kysucou na návrh úČastníka konania alebo z vlastrrého podnetll, tento súhlas zmeniť
alebo zrušiť.

osobitné PledPisy, ako ai ostatné ustanovenia zikona zostávaji vydanim tohto
súhlasu nedotknuté,

od6vodnenie
Dňa 29.11.2019 podala pani Alena MIKUŠovÁ. trva le by tom Žeh rianska 14, 851 07

Bratislava, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽp t. zqlzooe z. 
"., 

vtorou sa vykonáva zákon č.

54312002 Z. z, o ochrane pťirody a klajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
rasfucich mimo lesa:

- 21 k§ javot horský, 1ks ia§eň štíhly, 1k§ lipa malolistá a lks 8míek obyčainý -
rastucich na pozemkoch parcela č. KN-C 7060; 7067; 7062; 7063 ý k. ú. Vysoká nad
Kysucou,

- krovitý PoŤast - Ťashici na pozernku mimo zastavaného územia obce Vysoká nad
Kysucou na pozemku parcela č. KN-c 7060 (TTP o uimere 1935 h1') požadoýaná
plocha na výrub cca 200m' ; PaŤcela č. KN-c 7067 hmá p6dl o aýmere 1249 tt|)
požadovaná plocha na výrub cca 60om' ; parcela č, KN{ 7062 (TTP o býmere 3045 l11r)

požadovaná plocha na výŤub cca 1500m? v k. ú. Vysoká nad Kysucou.

Pozemky, ná ktorých dreviny rastú, sú Vo vlastníctve žiadatelky. Uvedeným dňom
bolo začaté konanic v Predmetneiveci.

Dóvod výrubu drevín - nálďové dreviny predstavujú bezPeč-nostné liziko a ohrozujú
obyvatelbv zlomením a pádom, nemožnosť obhospodarovať pozemky podla určeného
účelu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konatlie v Predmetnej veci.

Obec Vysoká nad Kysucou, podla § 82 ods, 7 ziikona o ochrane prírody v znení
neskorších predpisov, zverejnila informáciu o začati tohto správncho konania, v ktorom
m6žu byť dotknuté záujmy ochrany pťirody a kraiiny na webovom sidle obce Vysoká nad
Kysucou dňa 18.11,2019. V prislušnej iehote do siedmich dní od zverejnenia iníormácie
nebolo doručené obci Vysoká nad Kysucou písomné alebo elektřonické Potvrdenie záujmu
byť účasmíkom konania v začatom sptávnom konani.

orgán ochrarry Prilody listom č, Vs-233A/- 643l20-I9-70va zo 02.12.2019, Podla
ustanovení § 21 ods. 1 zákona č.7U'l967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rrariadil úslne Pojednávania §Pojené s miestnou obh]iadkou v pre<lmetnej veci,

Ústne pojednávanie a miestne zistbvanie sa uskutočnilo 13.12. 2019, Počas ktorého bolo
zisteni že dóvody žiadatelky o výrub drevín a krovibr.h Polastov sú oPodstatnené -
náletové dřcviny Predstavujú bezpďnoshré riziko a ohrozujú obyvatel'ov zlomenim
a pádom. Pozemky sú zaťastené kťovi§im porastom, ktorý neumožňuje obhospodarovať
pozemky podla určerrého účelu.

v PŤiebehu mieshej obhiiadky or6lín ochrany prírody vykonal meťanie obvodov
kmeňov shomov, zistil ich zdravotný stav, ozračil zeieným sprqom stromy uŤčené na výrub
a zhotovil fotodokumentáciu drevín požadovaných na výrub. Z PŤiebehu úsbreho
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Pojednávania a miestnej obhliadky bol vyhotovený zápis. olgán ochrany prirody na zák|adc
vyhlášky MŽP SR č,24l2o03Z.z. vypočltal spoločenskú hodnotrr drevín určerrých rra výrub,
ktord ie 9,146,47 €. VýPotet je PrIlohou záPi5u,

Účastník konania a zúčastňené osoby boli l1a mieste oboznáúení s podkladmi
Iozhodnutia pred jeho vydaním a mali možnosť vyjadriť sa k nim, ako ajk spósobu ich
zisťovania, Prípadne 11avrhnúť ich doPlncnie Podla ustaioveŇ § 33 ods, 2 zákona ě.71/1967
Zb. o sPráynorn konani v zncní neskorších predpisov. Voči súhlasu s výrubom drevin
nepodal niimietky nikto z prítomných.

Účastnik konania bol Poučený o tom, že výrub stromov sa m6že uskutočniť Po
nadobudnutí právoplatnosti tohto lozhodnutia,

Na zállade vyššie uvedeného olgán ochrany pdrody dospel k záveru, že žiadosť na
výrub drevin je oPodstatncná. Roz-hodol Preto o povolení výrubu podl'a § 47 ods. 3
citovaného zákona. Zároveň žiadatelovi podl'a ustanoveni § 48 ods, 1 zákona uložil
povinnosť usktrtočnjť náhradnú výsadbu a následnú stalostlivosť o vysadené dreviny, al(o aj
podmienky vykonania činnosti podlh § 82 ods. 12 citovaného zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, Podfa § 54 zákola č.71l19t37 Zb. o

sprár.nom konaní v znení ncskorších predpisov v lehote 15 dni odo dlia jeho dolučenia, na
obec Vvsoká nar1 Kysucou.

Toto rozhodnutie možno preskúrnať súdom
prostriedkov.

až po vyčerpani riadnych opŤavných

I

ll1,1
,;;í;l"h,tlitl

skto\ta obce \

Spráony poplatok u znlfle zákona č. 145/1995 0 spfáofil/ch poPlatkL)u u zneni neskorších zmírn
a doplnkou klo oyške 10 €- položko 160), bol znplatený žiadatel'om rlo poklnde obce v!šol<!l natl
Kysucou, dňa 6,12.2019.

Doručuje sa:

Alena Mikušová, trvale bytom Žehrianska 14, 85'l 07 Bratislava

Ná vedomie: (po kodobudnuli priuoplafuosti)

SŽP odbor irršpekcie a ochrany prírody, Le8ionárska 223/5, 07o 05 Žílina
- okremý úrad Čadca- odbor stařostlivosti o Ť, I'atárikova 91, 022 01 Čadca


