
obec VysokánadKysucou
Vysoká ncd Kysucou č'215.023 55 Vysoká nad Kysucou

Č1' vs _ ls-zstlzozo - lva
yybavuje : Mgř Ántan yúrech!)

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 09'03.2020

ROZHODNUTIE
obec Vysoká nad Kysucou ako prislušý ol8án štátnej sPrávy V Plvom sh]Pni vo

veciach ochrany prírody podLa $ 2 písm. Q zákona ř' 416/200'l Z z. o Prcchode niektolých
pdsobností z or8zínov štátnej správy na obce a na vyššie územné ce v zrrení neskorších

PŤedPisov a $ 69 písm. d) a Í) zákona ě.54312002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení
neskorších predpisov (dhlej ten ,,zákon o ochIane Prírody"), na základe písomnej žiadosti zo
día .o2.2o2o, ktorú Podala: Mgr. Amália Kužmová Vysoká nad Kysucou č' 659,023 55

Vysoká nad Kysucou, podla $ 47 ods 3, $ 48 ods' 1 zákor.a č.54312002 Z'z. o ochrane
p dy a krajiny v znení neskorších prcdpisov, v súlade s s 46 zákona ě' 71/1967 zb' o

sprár,'nom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

súhlas

žiadatel]<e - Mgr. Ámália Kužmová' Vysoká nad Kysucou č. 659, 023 55 vysoká nad

Kysutcoul, (di1lej Ien ,,žiad.atelka"\ na výaub 2 ks dÍevín rastúcich mimo lesa v k ú' Vysoká

nad Kysucou:

drun dreviny počet

Gm)

základná
sPoločenská
hodnota (€)

Prirážkový index Upravená
spoločenská
hodnota (€)

Blest hořský
(Ulmus slabra Huds )

Iastúci na pozemku
KNc č' 232El1 (trvalý trávnatý
porast o vÝm€re 383m,)

1 290 2 944 0,6 0,6 1.,1 1.L67,41

Smrek obyčajný
(Picea abies (L ) H' Kaťst.)

rashrci na pozenůu
KNc č. 2328/2 (trva]ý tlávnabý
Dorasi ovýmere 444m'Ž)

1 140 2.073 O,E 0,6 1,0 995,04

Spoločenská hodnota spolu 5.O27 2.762,45

. strom s obvodom kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou :
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fi - index 0,6 zdravotný stav- poškodenre med zi 26"/"až 6a%

c, - index 0,6 nepliaznivý vplyv (sf/o/' nstie a zasÍn|Ja ých plocháťh aje prcukázafiý

nEríazni\Ú 1)pU7, dre1il1y ,1a statik abjektol) a je ahÍoze á pIe'Jádzky schapl'Lasť i žinierslqch sietí)

e- inde\ 1,0- vck dr.vi1) .trpd'r^\FlddÍPvind

f- index 1'1-vek drcviny - dlhoveká drevina

1) výrub drevín ]e žiadatelka povimá uskutočniť v období \'egetačného Pokoja (od 1.

októbf a do 3 1 fi arc a.), nailreotóryš4klda91J
2) výrub drevín žiadatel']Q uskutoční na vlashé náklady po nadobudnutí

PIávoPlatnosti tohto rozhodnutia,
3) žladaÍeka zabezPečí, aby pri výrubc nedoš]o k ohrozeniu zdlavia alebo životov ludí

k Poškodeniu majetku fyzických os6b alebo právnických osób,

4) žiadatelka zábezpcči aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú ulčené na výrub,

5) vyrubanú dŤevnú hmotu žjadatel vhodným spósobom odstráni a okoliý terén vyčistí
od zvyškov Po výrube,

6) za prípadné škody ná ma]etkLl fyzických osób alebo právnických os6b, spósobených

pri výrube dreviny, zodpovcdá žiadatelta podla osobitných Pledpisov.

B./

nahradnú vvsadbr.r za hůto oodmienoL:
1) vysadiť 2 ks odrastených drevín nízko alergénnych póvodných domácicř; prípadne

osvedčených ntrodukovaných druhov drevín podfa vlastného Výberu, vkat. území
Vysoká nad Kysucou na Pozemku, ktolýje vo Ý]astníctve žiadaiel'a,

2) výsadbu žiadaťelka uskutočr-rí vo vegetačnorn období (od 1' aPríln do 30. septembla) na

vlastnó náklady, v termír-re do jedného roka po lykonaní výrrrbu,

3) žiadatclka zabezPečí stalostlivosť o náhladnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej

uskutočncnia, v prípade vyh}'nutia a]ebo poškodenja náhradnej výsadby vykoná
žiadatel'ka dosadbu,

4) žiadatelka doručí na OcÚ Vysoká nad Kysucou, odbor výstavby, doklad o vykonaní
ná}rradnej výsadby, resP' dosadby.

Z dóvodov uvedených v s 89 zákona o ochrane prírody a krajiny móže obec Vysoká nad

Ky6ucol1 na návrh účastníka konania alebo z vlastného Podneíi' tento súhlas zmeniť

alebo zruši ť.

osobitné PredPisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto

súhlasrr nedotknuté'

odóvodnenie

Día 25'02'2020 Podala žiádatelka: Mgr' Amália Kužmová, Vysoká nad Kysucou č"

569, 023 55 vysoká nad Kysucou, v zmysle $ 17 ods. 7 vyhlášky MŽP ě.24/2003 z. z., ktorcn
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sa vykonáva zákoÍ č' 54312002 z. z' o ochŤane Plfuody a klajiny, žiadosť o lTdanie súhlasu

na Úrub dievín rastúcich mimo lesa:

- 1 ks bÍest horský (Ulmls g\abta Hlds.) s obvodon kmeňa 290 cm, meraného vo ýške
130 cm nad zemou, Iasfucej mimo lesa na pozemku parcela č. KN-C 2328/L (ttaalý

tfáOnatý Pofast o ?')ýfiere 383lr'z), v k' ú' Vysoká nad Kysucou,
- 1 ks smrek obyčajný Qicea nbies (L ) H Kalst ) s obvodom kmeňa 140 cm, meťaného

vo výške 130 cm nad zemou, Iastuce] mimo lesa na pozemku Parcela ě. KN-c
2328/2 (tÍOaIý tláz]natý parast o aýmere 444fi2), v k' ú Vysoká nad Kysucou'

Dóvod žiadatelky o výrub dtevín uvedený v žiadosti: ',Brcst mshe L) tesnej bLízkosti

prístrešku na felaxáau auedťa susedncej hospodárskej budaL)y Kneň je poPraskaný akoreňooý

sys!óm nattiša a poškoduje oP()l ú fiúr pfístfešku na relaaáciu a iusednú hospodátsku budooLt

Kafufia stlomu prcsahuje nat1 susediaci pozemok apadajúce ktlnáre predstaoujú tiziko azniku škód nn

majetku, príp. predstaauje bezpečnostné fiziko zlafiením alebo pádom na obyuiLe|'oT srnÍek rnstie

ls tesnej blízkosti Íekťeačného domu a predstauuje bezpečnosrni ťizika zlomení l alebo Pádom na

abypate! ou a na majetok."

Pozemký na ktorych dreviny požadované na výrub rastú, sú vo vlastníctve

žiadatelky, v podiele 1/1 (LV č 823).

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v Pledmetnej veci.

obec Vysoká nad Kysucou, Podla s 82 ods.7 zákcrna o ochrane PÍíIody v znení

neskorších prcdpisov, zverejnlla inÍolmáciu o začatí t(ňto sPlávneho konanla, v ktorom
móžu byť dotknuté záuimy ochlaly prírody a krajir-ry na Webovom sídle obce vysoká nad

Kysucou dňa 25 o2.2o2o. V príslušnej ]ehote do siedrÍích dr-rí od zverejnenia iníormácie
nebo]o doručené obci Vysoká nad Kysucou písomné a1ebo elekhonické Potvrdenie záLrjmu

byťúčastrríkom konanja v začatom sPlá\,nom konaní.

Orgán ochrany prírody listom č. Vs-78-224l202(l7y a zo 25'05.2020, podla ustanovení

s 21 ods. 1 zákona č' 7117967 Zh. o správnom konaní v zncní neskorších PÍedPisov naťiadil
ústne Poiednávanja sPojenó s miestnou obhljadkou v Predmetne' Veci.

Ústnc pojednávanie a mjesLne zlsťovanre sa uskutočn o 09'03'2020, počas ttorého bolo
zisteni že ddvody žiadateLky na výrub drevín sú oPodstatnené'

VP ebehu miestnej obhliadky orgán ochrany P ťody vykonal meťánie obvodov

eňov shomov, zistil ich zdravotný stav a zhotovil fotodokumentáciu drevín
požadovaných na výrub á st.omy určené na výrub označil na kmeni zeÍenou farbou.

Z priebehu ústneho Pojednávania a n1estnej obl iadky bol vyhotovený zápis. orgán
ochrany PríÍody na základe vylrlášky MŽP Skč 24l20o3 z.z. vypočítal sPoločenskú hodnofu
drevín určených na výrub, ktorá je 2.162,45 €. Výpočetje prílohou zápisu.

Za povolený výrub je v zmysle $ 48 zákona o ochrane prírody a klajiny žiadatelke
uložené lealizovať náhradnú výsadbu podla ods. B) tohto rozhodnutía na pozemku
žiadaťeIky.

ÚčastrLíci konania a zúčastnené osoby boli na mieste oboznijmení s Podkladmi
Iozhodnutia pred jeho vydaním a mali možnosť vyjaddť sa k nim, ako aj k spósobu ich
zisťovania, pripadne nawhnúť ich doplnenie podl'a ustanovení $ 33 ods' 2 zákona ě.71'11967
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Zb' o sprár'trom konaní v znení ncskorších predpisov' Voči súhlasu s výrubom drevín

nepodal zásadné námietky nikto z Prítomných
Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany pírody dospel k záveru, že žiadosť na

výtub drevín je opodstatnená. Rozhodol Pleto o PoVoIení výrubu podla s 47 ods' 3

cirovaného zákona. Zároveri žiadatelke podLa ustanovcní s 48 ods' 1 zákona uložil povinnosť

uskutočniť nrí}rradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny, ako aj

podmien}y vykonania činnosti podla $ 82 ods' ]2 citovaného zákona'

Poučenie
Proti ťomuto rozho<lnutiu možno Podať odvo]anle, Podl'a $ 53 anasl' zákona č'

7L11967 zb' o správnom konaní v znení rreskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho

doručenia' na obec Vysoká nad Kysucou.
Toto Iozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych oprar'ných

PIosÍiedkov'

spúall! poplntak 7, z ysle zákana

a tloplnkoa (z,tl uýške 10 €' pa\ožka

K,:|sucou, dňa 09 03 2020'

č 145l1gg5 o spráanl1cll popLatkol'l zl znení neskarších zmien

160), bol zaplntcný žiadatel'on do poklade obce Vysoki natl

DoÍučuje sa:

- Mgr. Amália Kužmová, Vysoká nad Kysucou č 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

Na vedomie: (po nadobudnutí Práuoplatnosti)

- SZP - odbor inšpekcie'l ochránv PrlrndV' Legionjr"la 22], 5 o |0 05 Ži]in'l

- okretný úrad Cltlcd- Ódbor stdro.lIivo.ti oZf.f.llťrikov.l'l'0220lČ'rdc'r

Úiaslnil } onanld ple\ /dl oliEinJ' ío,'\odrL'ld

Účashík konania sa týmto prehlasuje, že vzdáva práva odvolania protj vydaném]j Íozhodnutiu

v súlad c s rc tanovením $53 zákona č' 7111967 Zb '

-./.


