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Považská Bystrica
09. 07. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákona o ochrane prírody a krajiny"), zastúpené v správnom konaní primátorom
mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len orgán "ochrany prírody"), na základe
žiadosti Doležiovej Milady, bytom Rozkvet 2064/138-7, 017 01 Považská
Bystrica, (ďalej len "žiadateľ") z 24. 04. 2019 vo veci vydania súhlasu na výrub
drevín podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody
a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "správneho poriadku") vydáva
súhlas
žiadateľovi na výrub:
4 ks smreka obyčajného (Picea abies (L.) H. Karst.) s obvodmi kmeňov 127 cm,
131 cm, 147 cm, 130 cm, merané vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku,
rastúce na pozemku KN-C parc. č. 3068/80 v k. ú. Považská Bystrica vo vlastníctve
viacerých fyzických osôb (V správe – ZO SZZ č. 3 Záhradkárske spoločenstvo
Dolinky).
I.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny určuje tunajší orgán
ochrany prírody podrobnejšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:
1. Výrub 4 ks smreka obyčajného (Picea abies (L.) H. Karst.) s obvodmi
kmeňov 127 cm, 131 cm, 147 cm, 130 cm, merané vo výške 130 cm nad
zemou je možné vykonať v mimovegetačnom období, v termíne od 01. 10.
2019 do 31. 03. 2020 resp. od 01. 10. 2020 do 31. 03. 2021.
2. Výrub drevín je možné vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení
orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody,
ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
3. Drevná hmota bude do 7 dní od výrubu odprataná a plocha vyčistená od
zvyškov po výrube.
4. Pri výrube drevín nedôjde k poškodeniu zdravia osôb a majetku a drevín
rastúcich v ich bezprostrednom okolí.
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II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny mesto Považská
Bystrica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody a krajiny, ukladá náhradnú výsadbu:
Žiadateľ uskutoční na svoje náklady v termíne do 31. 12. 2021 na pozemku KN-C
parc. č. 3068/8 v k. ú. Považská Bystrica, vo vlastníctve Doležiovej Milady, bytom
Rozkvet 2064/138-7, 017 01 Považská Bystrica náhradnú výsadbu v rozsahu
1 ks marhule obyčajnej (Prunus armeniaca) s výškou jedinca od 1,3 m do 1,8 m,
1 ks slivky domácej (Prunus domestica) s výškou jedinca od 1,3 m do 1,8 m,
1 ks magnólie ľaliokvetej (Magnolia lilioflora) s výškou jedinca od 1 m do 2 m,
1 ks čerešne vtáčej (Cerasus avium) s výškou jedinca od 1,5 m do 2 m, 1 ks
javora mliečneho ´Globosum´ (Acer platanoides ´Globosum´) s výškou jedinca
do 200 cm, ktoré budú vysadené na pozemku KN – C parc. č. 3068/8 mimo
inžinierske siete a ich ochranné pásma.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže
konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento
súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody
a krajiny zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Odôvodnenie
Podaním zo dňa 24. 04. 2019 prevzal tunajší úrad Doležiovej Milady, bytom
Rozkvet 2064/138-7, 017 01 Považská Bystrica, vo veci vydania súhlasu na výrub
4 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodmi kmeňov 127 cm, 131 cm, 147 cm,
130 cm, merané vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku KN-C parc. č.
3068/80 v k. ú. Považská Bystrica, vo vlastníctve viacerých fyzických osôb (V správe
– ZO SZZ č. 3 Záhradkárske spoločenstvo Dolinky), z dôvodu: „Uvedené dreviny
ohrozujú ľudské životy a spôsobujú škody na majetku.“
K žiadosti bola doložená kópia z katastrálnej mapy s vyznačením drevín
požadovaných na výrub, uznesenie výročnej členskej schôdze ZO SZZ č. 3 Na
Dolinkách, Považská Bystrica a výpis z listu vlastníctva č. 9612, stanovy
Slovenského zväzu záhradkárov.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany
prírody súčasne 29. 04. 2019 zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu o
začatí tohto správneho konania. Súčasťou informácie bol údaj o lehote, ktorú určil na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom v začatom
správnom konaní (najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie).
Do stanoveného termínu nepotvrdilo záujem byť účastníkom konania žiadne
združenie s právnou subjektivitou.
Z dôvodu, že konanie musí prebiehať formou verejnej vyhlášky a s ohľadom
na spracovanie celého konania, nebude možné rozhodnúť o vyrúbaní v lehote do 30
dní.
Z uvedeného dôvodu orgán ochrany prírody a krajiny týmto v súlade s § 85
ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov požiadal o predĺženie lehoty pre vydanie rozhodnutia podľa §
47 ods. 3 tohto zákona (vydanie súhlasu na výrub drevín) pre žiadateľa Miladu
Doležiovú, bytom Rozkvet 2064/138-7, 017 01 Považská Bystrica do 15.08.2019.
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Zamestnanci mesta Považská Bystrica, Mestského úradu – oddelenia VaŽP
uskutočnili dňa 20. 06. 2019 za účasti všetkých prítomných miestne šetrenie, ktoré
bolo zamerané na identifikáciu a špecifikáciu drevín, uvedených v žiadosti o vydanie
súhlasu na výrub, ako aj na meranie obvodov ich kmeňov vo výške 130 cm nad
zemou. Počas ohliadky bol hodnotený aj zdravotný stav drevín, ich ekologické a
estetické funkcie, stanovištné podmienky.
Počas miestneho šetrenia sa zistilo:
1ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa 127 cm, meraný vo
výške 130 cm nad zemou. Jedinec rastie 1 m od oplotenia. Smrek je prestarnutý
s plne vyvinutou korunou. Výška jedinca je približne 20 metrov a rastie na mierne
podmáčanom mieste. Výrub je z dôvodu ohrozovania blízkej nehnuteľnosti
a z dôvodu zníženého plnenia estetickej a ekologickej funkcie akceptovateľný.
1 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa 130 cm, meraný vo
výške 130 cm nad zemou. Jedinec má obrovskú korunu nasadenú vo výške 4 metre.
Jedinec rastie jeden meter od oplotenia. Má dobrý zdravotný stav, ale výrazne
ohrozuje svojou veľkosťou nehnuteľnosť, pretože miesto, kde rastie je mierne
podmáčané a vo svahu a koreňový systém je povrchový. Výrub je akceptovateľný
z dôvodu ohrozovania blízkej nehnuteľnosti, z dôvodu zníženého plnenia estetickej
a ekologickej funkcie.
1 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa 147 cm, meraný vo
výške 130 cm nad zemou. Jedinec je vysoký približne 19 metrov. Smrek rastie
približne jeden meter od oplotenia. Jeho koruna je veľká, široká a je nasadená vo
výške štyri metre. Rastie vo svahovitom mierne podmáčanom stanovišti. Nakoľko
druh tejto dreviny sa vyznačuje náchylnosťou k vývratu a jeho koruna je obrovská
výrub je akceptovateľný z dôvodu zvýšeného rizika vývratu a ohrozovania susednej
nehnuteľnosti.
1 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa 130 cm, meraný vo
výške 130 cm nad zemou. Jedinec je vysoký približne 20 metrov. Priemer koruny je
približne sedem metrov. Jedinec má dobrý zdravotný stav, ale rastie na nevhodnom
mieste, pretože poškodzuje oplotenie nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu je výrub tohto
jedinca smreka akceptovateľný.
Výrub 4 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodmi kmeňov 130 cm,
127 cm, 131 cm, 147 cm, merané 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku
KN-C parc. č 3068/80 v k. ú. Považská Bystrica, vo vlastníctve viacerých fyzických
osôb (V správe – ZO SZZ č. 3 Záhradkárske spoločenstvo Dolinky)
je akceptovateľný vzhľadom na vek stromov, plnenie estetickej a ekologickej
funkcie a zároveň vzhľadom na riziko vyvrátenia sa na blízke nehnuteľnosti.
Náhradná výsadba bude realizovaná podľa bodu II. výrokovej časti tohto
rozhodnutia na pozemku KN-C parc. č. 3068/8 v k. ú. Považská Bystrica. Pre
výsadbu budú použité škôlkarske výpestky I. triedy akosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodlo mesto Považská Bystrica tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa § 53 a 54 správneho poriadku je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa oznámenia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, prostredníctvom mesta Považská Bystrica.
Po vyčerpaní riadnych opravných
preskúmateľné príslušným súdom.

prostriedkov

je

toto

rozhodnutie

Ing. Viera Zboranová
Vedúca odboru VaRM

Rozhodnutie sa doručuje:
1/ Doležiová Milada, Rozkvet 2064/138-7, 017 05 Považská Bystrica
2/ Slovenský zväz záhradkárov – Prešnajder Ján, 01701 Považská Bystrica, Stred
50/25
Na vedomie:
1/ SIŽP - inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, 010 01 Žilina
2/ Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica
Vybavuje: Ing. Peter Bros, referent oddelenia VaŽP, tel. č.: 042/4305 513

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

