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Vysoká nad K

Tíýo ro7hodnutie nadobudlo

|lrávopl lnosťaliia.'.'':.

ROZHODNUTIE ,;1,^ . .0!..'

obec Vysoká nad Kysucou ako P slušný oIgán štáhej sPlávy v Prvom sfuPni vo
veciach ochťany prírody podla s 2 Písm' Í) zákona č. 416120012.2. o Plechode niektolých

Pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné c y v znení ncskorších

predpisov a s 69 písm. d) a f) zákona č.543l2oo2 Z'z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov (dhlej len,,zákon o ochŤane P dy"), na základe písomnej žiadosti zo

dňa 25.02.2020, ktoú Poda|: FuRMÁNEC, s f a', vysoká nad Kysucou č. 378, 023 55 vlsakii
nlÍl Kusucou, o zastúpení Mgt PaÚol Kužma, ko\1atel' spoločnosti, Pod1'a s 47 ods. 3, $ 48 ods' 1

zákona ř.54gl2o02 z'z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s

s 46 zll<ofia ě'7711967 zb o sPŤármom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

súhlas
žiadatelovi - FURMANEC, s.Í.o., vysoká nad Kysucou č.378, 023 55 vysoká nad Kysucou,

v zastúpení MgÍ. Pavol Kužma, konatel spoločnosti, (d''nlej len ,,žiadate:l"') na Úrub 7 ks

drevín rashlcich mimo lesa v k'ú. Vvsoká nad Kvsucoul

druh dreviny Počet
ks Gm)

základná
sPoločensk
á hodnota

(€)

Prjrážkový ind€x
přjrážkový index

UPťavená
sPoločenská
hodnota (€)

Bleza previsnutá
(Betula pendula Roth )

Íastuca ná KNc č. 2312
(zasta|) pLacha a fiádoorie
o Oinerc 12181n,

4 160

110

120
110

L.6L2
L198
1336

L198

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

388,15

432,86

388,15

Smrek obyčajný
(Picea abies (L.) H. Katst )

ťastuci na KNc č. 2312
kasla! PLacha a fiádl)orie
o Írúmete 1218m2)

7 'l50 2.073 0,6 0,6 1,0 746,28

Borovica horská
(Pinus muSo Turm)
iastuce na KNc č. 2312
Qastl]x' pLochn a fiáÍLlJolie

o !ú ere 12181fi2)

2 '120

'l 10

L658
1524

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

0,9

537,19

492,48

Spoločenská hodnota
spolu

10.595 3.507,40
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. strom s obvodom kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou :

- c1 - index 0,6 zdmvotný stav- Poškodenie m edz|26oÁaž 60%

- ., - index 0,6 - nepriaznivý yplyv (strcfi rastie fia zasta|]al1ých plachách aje pteukázn ý
nepriazfiixý q\y, drcTifi:] na |tatik1t ob]ckťat a je ohrozenii prexártzky schopnasť inžhíerc\:|ch slcti)

- d- index 0,8 nálet' nesúlaÍLs LJy1lžíIri1útfipód!.

- e- index 1,0 - vek dreviny ' s trednoveká drevina

1) výrub drevín je žiadatel Povinný uskutočniť vobdobí vegetačného pokoja (od 1

októbft|do 31'mrÍca.), naineskór však do 31.12.2020'

2) výrub drevín žiadatel uskutočni na vlastné náklady po nadobudnutí PlávoPlatnosti
tohto rozhodnutia,

3) žjadatel zábezPečí aby pri výrube nedošlo k ohlozeniu zdlavia álebo životov ludí
k poškodeniu majeťku ['zických osób alebo právnických osób,

4) žiadatel' zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu dlevin, ktoré nie sú určené na výrub,

5) vyrubanú drelnú hmofu žiadatel vhodným sPósobom odsháni a okoliý ťelén vyčistí
od zvyškov po výrube,

6) za p Padné škody na majetku lyzických os6b alebo právnických os6b, spósobených

pri výrube drevirrp zodpovedá žiadatel Podla osobitných predpisov.

B.l

1) vysadiť 7 ks odrastcných dlevín nízko alergénnych póvodných domácic[ prípadne
osvedčených introdukovaných druhov drevín Podl'a vlastného výberu, vkat. území
Vysoká nad Kysucou na Pozcmku, ktoý je vo vlashíctve žiadatela,

2) výsaclbu žiadatel' uskutoční vo vegetačŤom období (od 1' nplíItldo 30 sePtembru) ÍaýIastné
náklady, v termíne dojedného roka po vykonaní výrubu,

3) žiadatel zabezPečí stalost]lvosť o ná}uadnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej

usku točnenia, v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej ýsadby vykoná
žiadáteL dosadbu,

4) židdatel doručí na ocÚ Vysoká nad Kysucou, odbor výstavby, doklad o vykonaní
nri}radnej výsadby, tesp. dosadby'

Z d6vodov uvedených v $ 89 zákona o ochtane pťíIody a klajiny m6že obec Vysoká nad
Kysucou na návrh účastníka konania alebo z vlastného Podnefu, tenLo súhlas zmeniť
a]ebo znršiť.

osobitné predpisy, ako ai ostahé ustanovenia zákona zostávajú lTdaním tohto

súh]asu neclotknuté.
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t/ odóvodnenie

Dňa 25 02. 2O2O Podal žiadatel FURMANEC s.I.o., vysoká nad Kysucou č. 378' 023

55 Vysoká nad Kysucou, v zasttrpení Mgr. Pavol Kužma, konateť spoločnosti, v zmysle s 17

ods. 7 vyhlášky MŽP ě. 24/2003 z z., ktorou sa vykonáva zákoí č.543/2002 z' z. o ochlane

prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výlub drevin rastucich mimo lesa:

- 4 ks březa pÍevisnltá (Betula pendulí1Rolh ) s obvodom kmeňa :L60cm; 110cmj 120cm;

110cm merarrého vo výške 130 cm nad zemou, Iasťúce mimo lesa na pozemku

PaIceIa č' KN-c 2312 (zastaoaná plocha a ntidoofie a zúmere 1218tfiz), v k' ú' Vysoká nad

Kysucou,
- 1 ks smlek obyěajný (Picea abies(l ) 't(arsi ) s obvodom kmeňa 150cm meraného vo

výške 130 cm nad zemou, rasfiici mimo lesa na pozemku Palcela ě' KN-c 2312

(nstapnná Í)locha fl nádlrone o D]1fiere 1218m2), v k. ú' Vysoká nad Kysucou,
- 2 ks borovica horská (P1nus fiunlo Tutra) s obvodorn kmeňa 120cmj 110cm meraného

vo výške 130 cm nad zemou, Iastúce mimo lesa na Pozemku Palcela č. KN-c 2312

(zastiýaná P]ochd a fiád|')orie o úfiefe 1218m'z), v k. ú' Vysoká nad Kysucou,
D6vod žíadatela o výrub drevín uvedený v žíadosí ,'Drcz1ifi! fastú o Lesfiej blízkostí

budoay Prednjňa čs' 378 a Pril'nhlej hospodárskej budo?,y' Kofeňraý s1y'stém ru]rúša a poškoduje

základ1| prcdttjne a hosporlá|skej budoa! Koful'ty stromaa Presah jú nnd susediaci pozefiok a padajúce

konfue Predstaaujú ttziko zlzntku škód na mo]etk , Ptíp predstauuje bezPečfiastné izíko zlomení|11

alebo Pádofu na ob1/aatel'ol)"

Pozemky' na ktoďch dreviny Íash-r, sú vo vlastníctve žiadatela'
Dňom podarria žiadosti o výrub drevín bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Vysoká nad Kysucou, Podla s 82 ods.7 zákona o ochrane prírody v znení

neskorších PredPisov, zvercjnila infotmáciu o začatí tohto sPťávncho konania, v ktolom
m6žu byť dotknuté záujmy ochrany plírody a krajiny na webovom sídle obce Vysoká nad

Kysucou dňa 25.02.2020 V Plíslušnej lehote do siedmich dní od zverejnenia inÍolmácie
nebolo doručené obci soká nad Kysucou písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu

byť účastníkom konania v začatom sprármom konaní'

Orgán ochrany prírody ]istom č. Vs-79-224l2O20 8va zo 25.02'2020 Podl'a ltstanovení

s 21 ods' 1 zákofia č.71/1967 Zb. o správnorn konaní v znení neskorších PledPisov nariadil
ústne Pojednávania sPojené s miestnou obhJiadkou v predmeh-rej veci'

Ústne pojedrrávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo 09.03.2020, počas ktorého bolo
zistené, že dóvody žiadateLa na výrub drevín sú opodstatnené'

V priebehu mieshej obhliadky orgán ochrany prírody vykonal mcranie obvodov
kmeňov stromov, zistil ich zdlavohlý stav a zhotovil fotodokumentáciu dlevín
požadovaných na výrub a stromy určené na výrub označil na kmeni zelenou Íarbou.

Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bol vyhotovený zápis. orgál
ochrany plírody na základe vyhlášky MŽP SRč.24l2O03 Z.z' vypočítal sPoločenskú hodnofu
drevín určených na výrub, ktolá je 3'507,40 €' Výpočetje prílohou zápisu'

Za povoJený výrub je v zmysle s 48 zákona o ochrarle prírody a kÍajmy žiadatelbvi
uložené realizovať náhradnú výsadbu podLa ods' B) tohto rozhodnutia na pozemku
žiadatela'
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Účastníci konalia a zúčashené osoby boli na mieste oboznijmení s podkladmi
Íozhodnutia pred jeho vydaním a mali možnosť vfadriť sa k ním, ako ajk sp6sobu ich
zisťovani4 prípadne navrhnúť ich dopJnenie Podla uslanovení s 33 ods' 2 zákona č' 71'/1967

Zb. o správnorn konaní v znení neskorších predpisov. Voči súÍlasu s výrubom drevín
nepodalzásadné námietky nilto z P tomných.

Na základe vyššie uvedeného orgrin ochlany prírody dospel k záveru, že žiadosť na

výrrrb drevín je opodstatnená. Rozhodol Pleto o povolení výrubu podla s 47 ods. 3

citovaného zákona. Zároveň žiadatelovi podLa ustanovení s 48 ods' 1 zákona uložil
povirmosť us točniť nii}rradnú výsadbu a následnú starosdivosť o vysadené dleviny, ako aj

podmienky vykonania činnosti podl'a $ 82 ods' 12 citovaného zákona.

Poučenie
Ploti tomuto rozhodnuliu možno podať odvolanie, PodLa $ 53 a nasl. zákona č'

71/1'967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predPisov v lehote 15 dní odo dňa jeho

doručenia, na obec vysoká nad Kysucou.
Toto ťozhodnuhe možno Pleskúmať súdom až po lryčerpaní riadnych opravných

prostťiedkov'

a doplnkoa (oo Ú!ške 10 €- položka 160), bol zaplatený žíÍldztel'ofi do poklade obce vysaká naÍl

K! s1lcou, dňa 09. 03.2020

Doručuje sa|

- Furnranec, s.I.o., Vysoká nad Kysucou ě' 378, 023 55 Vysoká nad KysucotL
v zastuPeni M8Ť. Pavol Kužma' konateL spoločnosťi.

Na vedomie: (po natlobutlnutí ptáaoplatnosti)
- S|ZP - odbor inipekcip c o. h raly prrrody, I egiona rsla 223'5' Olo 05 Žtna
- okresný úrad Čadca- odbor staÍostllvosti o ŽP, Palářikova 91, 022 01 čadca

Účastník konania Pťevzal o ginál Ťozhodnutia

"o" 
' cý' 'tá','''4o'lo podpis..

Účashík konania sa t'imto preh]asuje, že ýz'dáya pÍáýa odvolania Protj
V 5úldde s L'lJnoVFnlm s5] zdkora a 7l, 1oo7 Zb' o'pÍjVnom } ondnl V

vydanému rozhodnutiu
neskorších pledpisov

\_
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