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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Ľ. Štúra 7 7
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Číslo spisu
OU-BN-OSZP-2020/006689-007

Vybavuje

05. 10. 2020

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov / JUDr. Michaela Žilincová, Jabloňová 21, 90027 Bernolákovo

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon) na základe žiadosti, ktorú podala JUDr. Michaela Žilincová, Jabloňová 1845/21, 900 27
Bernolákovo o vydanie súhlasu na výrub 59 ks drevín na pozemku EKN parcela č. 319 k. ú. Závada
pod Čiernym vrchom umiestnenom mimo zastavaného územia obce s evidovaným druhom pozemku
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je v spoluvlastníctve osôb uvedených na LV č. 304, podľa § 47 ods.
3 zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej správny poriadok) vydáva

s ú h l a s
na výrub nasledovných drevín:
- čerešňa vtáčia (Prunus avium) v počte 1 ks
- jelša lepkavá (Alnus glutinosa) v počte 3 ks
- javor poľný ((Acer campestre) v počte 1 ks
- jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) v počte 1 ks
- brest horský Ulmus Montana v počte 1 ks
- hrab obyčajný ((Carpinus betulus) v počte 1 ks
- hruška obyčajná ((Pyrus communis) v počte 1 ks
- lieska obyčajná (Corylus avellana) v počte 7 ks
- baza čierna (Sambucus nigra) v počte 17
- orech kráľovský Juglans regia v počte 18 ks
- topoľ osikový (Populus tremula) v počte 2 ks
- slivka domáca (Prunus domestica) v počte 6 ks
rastúcich v pozostatkoch pôvodných stavieb alebo v ich bezprostrednej blízkosti na lokalite s miestnym
názvom Dlhý laz – pozemok EKN s parcelným číslom 319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom (stav CKN
- parcela č. 606 – zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 605 – ostatná plocha).
Podľa zákona platí na dotknutom území prvý stupeň územnej ochrany.
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Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
1./ v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu a časovú platnosť súhlasu:
• výrub drevín je možne vykonať len v čase vegetačného pokoja a v čase mimo obdobia hniezdenia
vtáctva t.j. od októbra do konca marca
• súhlas na výrub sa vydáva na dobu určitú - do konca roka 2023

2./ v súlade s § 48 ods. 1 zákona sa žiadateľovi ukladá povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu:
• v termíne do konca roka 2023
• miesto výsadby – pozemok EKN s parcelným číslom 319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom (CKN parcely
č. 606, 605 a 604 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom)
• rozsah výsadby – 10 ks sadeníc stromkov
• druhové zastúpenie – javor poľný, javor horský, gaštan jedlý, buk lesný, jaseň štíhly alebo brest horský
- výber s navrhnutých druhov sa ponecháva na žiadateľa
• dodržať zásady starostlivosti o vysadené dreviny

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z
vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Osobitné predpisy alebo ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 31.08.2020
doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona, ktorú podala JUDr.
Michaela Žilincová, Jabloňová 1845/21, Bernolákovo. Žiadosť obsahovala všetky náležitosti podľa
vyhlášky č. 24/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon a pri podaní žiadosti bol uhradený správny
poplatok. Žiadateľka požaduje výrub 59 ks drevín rastúcich na pozemku s parcelným číslom EKN č.
319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Podľa
LV č. 304 parcela EKN č. 319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom je v spoluvlastníctve viacerých osôb
a podľa občianskeho zákonníka je spoločnou vecou (§ 139 OZ „O hospodárení so spoločnou vecou
rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov“). K žiadosti bol doložený súhlas
spoluvlastníkov v nadpolovičnej väčšine.
V súlade s § 82 ods.7 zákona orgán ochrany prírody zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu
o začatom správnom konaní dňa 3.09.2020. Združenia s právnou subjektivitou, ktoré spĺňajú podmienky
podľa § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona mali možnosť potvrdiť svoj záujem byť účastníkom konania. V určenej
lehote sa neprihlásil ďalší účastník konania.
Orgán štátnej správy ochrany prírody preskúmal predloženú žiadosť, vykonal identifikáciu dotknutých
pozemkov a zaobstaral si stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, pozemkového a lesného
odboru. Parcelu EKN č. 319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom tvoria v stave CKN tieto parcely: parcela
č. 606 - zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 605 – časť - ostatná plocha, parcela č. 604 – časť - trvalý
trávny pozemok a tiež parcela č. 608/1 – časť- lesný pozemok, ktorá nie je predmetom rozhodovania o
žiadosti.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil verejnou
vyhláškou začatie správneho konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 8.09.2020 v súlade s
ustanovením § 26 správneho poriadku. Ústne pojednávanie sa konalo dňa 22.09.2020 na obecnom úrade
v Kšinnej a zúčastnila sa ho žiadateľka, starostka obce a zástupcovia územne príslušnej organizácie ŠOP
SR. Po ústnom pojednávaní bola vykonaná miestna ohliadka, na ktorej bol zistený skutkový stav. Dotknutý
pozemok je lokalizovaný severovýchodne od obce Závada pod Čiernym vrchom, terén je mierne svahovitý
a nachádzajú sa tu pozostatky pôvodných stavieb rodinných domov a k nim patriacich hospodárskych
budov z lazníckeho osídlenia. Okolie lokality tvorí lúka (pasienok) udržiavaná kosením a lesný pozemok.
Lokalita je z krajinárskeho hľadiska zaujímavá.
Posudzované dreviny sú náletového charakteru, rastú priamo v základoch múrov a ruín pôvodných
stavieb alebo v ich tesnej blízkosti, čím spôsobujú ich ďalšie narúšanie a postupné rozpadanie. Dreviny sú
vekovo rôzne a mnohé z nich sú v zlom zdravotnom stave (zlomené, naklonené, preschnuté napadnuté
hubami a pod.). Druhové zastúpenie tvorí: čerešňa vtáčia v počte 1 ks s nameraným obvodom kmeňa
200 cm, jelša lepkavá v počte 3 ks s nameranými obvodmi kmeňov 160-200 cm, javor poľný v počte 1 ks
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s nameraným obvodom kmeňa 62 cm, jaseň štíhly v počte 1 ks s nameraným obvodom kmeňa 120 cm,
brest horský v počte 1 ks s nameraným obvodom kmeňa 72 cm, hrab obyčajný v počte 1 ks s nameraným
obvodom kmeňa 40 cm, hruška obyčajná v počte 1 ks s nameraným obvodom 91 cm, lieska obyčajná
zastúpená viackmennými jedincami v počte 5 ks, baza čierna v počte 17 ks s nameranými obvodmi
kmeňov 49-80 cm, orech kráľovský v počte 18 ks s nameranými obvodmi kmeňa 41-140 cm, topoľ osikový
2 ks s nameranými obvodmi kmeňa 101 a 250 cm, slivka obyčajná v počte 6 ks s nameranými obvodmi
kmeňov 99-48 cm. Žiadateľka má úmysel ochrániť pozostatky pôvodných stavieb rodinných domov na
tejto lokalite z osobných dôvodov, nakoľko je tiež spoluvlastníčkou nehnuteľnosti. Pre zachovanie či
sanáciu stavieb je potrebné odstránenie tých drevín, ktoré spôsobujú ich poškodzovanie a rozpadanie.
Starostka obce podporila úmysel žiadateľky vykonať opatrenia na záchranu pozostatkov po usadlosti na
lokalite Dlhý laz, ktorý predstavuje súčasť histórie obce.
Žiadosť o výrub drevín na pozemku EKN parcela č. 319 k. ú. Závada pod Čiernym vrchom v rozsahu ako
bola podaná sa pokladá za opodstatnenú.
Dotknutý pozemok patrí do Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy (SKCHVU028), ktorý je
súčasťou sústavy chránených území Natura 2000. Navrhovaná činnosť(výrub drevín) nepatrí medzi
činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia alebo medzi
činnosti, ktoré sú zakázané (vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z., ktoru sa vyhlasuje CHVÚ Strážovské
vrchy). Na riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej
ochrane prírody a krajiny. Odstránenie požadovaných drevín za dodržania stanovených podmienok
nebude mať významný vplyv na záujmy chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny.
Orgán ochrany prírody pri rozhodovaní vychádzal z výsledkov ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania, pričom sa oprel o odborné stanovisko vypracované ŠOP SR Správou CHKO Ponitrie a CHKO
Dunajské Luhy č. CHKO PN 450_001_2020 zo dňa 25.09.2020 a rozhodol tak ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný
účinok. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné preskúmať súdom.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má toto rozhodnutie charakter vyhlášky
a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Kšinná po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Rozhodnutie sa doručuje - žiadateľke na doručenku a ostatným spoluvlastníkom pozemku podľa LV č.
304 verejnou vyhláškou.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Doručuje sa
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Michaela Žilincová
Jabloňová 1845 21
900 27 Bernolákovo
Slovenská republika

Obec Kšinná
Kšinná 102
956 43 Kšinná
Slovenská republika

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie
Samova ul. 3
949 01 Nitra
Slovenská republika


