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R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Kamienka, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších 

predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti o vydanie súhlasu na 

výrub stromu  zo dňa 10. 12. 2020 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade s ustanovením § 46  

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „správny poriadok“) vydáva  

 

pre žiadateľa:  

 

                                                     Obec Kamenica nad Cirochou 

                                                               Humenská 555/6 

067 83 

 

                                                                      s ú h l a s 

 

na výrub 6 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch E-KN č. 883, 882/2, 881/100, 1447,  k. ú. 

Kamenica nad Cirochou 

 

Jedná sa o  dreviny : 

 

2 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 120,130 

cm. KN-E 881/100 

1 ks Lipa (Tilia) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 210 cm. KN-E 881  

2 ks Tuja (Thuja) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 90, 110 cm. KN-E 882/2 

1 ks Čerešňa (Cerasus) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 130 cm. KN-E 1447 

 

 

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y  vykonávania 

výrubu :  

 

1. Výrub stromov je potrebné  zrealizovať mimo vegetačného obdobia odborným spôsobom a to 

len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené  jednotlivo znakom bielej 

farby nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.  

 

2. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia. 
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V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť : 

Zrealizovať náhradnú výsadbu 12 ks sadeníc dreviny druhu Dub červený (Quercus Rubra), 

ktorá bude vysadená na pozemku určeného obcou, v jesennom období v termíne do 30. októbra 

2021. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Žiadateľ – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 požiadal dňa 10. 12. 2020 

o vydanie súhlasu na výrub stromov, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia. Žiadosť je 

odôvodnená tým, že obec plánuje výrub drevín na miestnom cintoríne, ktorého je obec správcom. 

Predmetné dreviny požadujú vyrúbať z dôvodu ohrozenia majetku – hrobiek občanov. Jedna 

drevina sa nachádza pri miestnej komunikácii a môže spôsobiť škodu na majetku a zdraví 

občanov obce. Drevina je nahnutá nad miestnu komunikáciu a pri zlých poveternostných 

podmienkach hrozí jej zlomenie, alebo vyvrátenie.     
 

Správny orgán začal správne konanie a ústne pojednávanie správneho konania spojeného 

s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo dňa 10.02. 2021 o 10:00 hod. Po vykonaní miestnej 

ohliadky drevín požadovaných na výrub bola skonštatovaná opodstatnenosť vykonania výrubu 

predmetných drevín. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia.  

 

                                                                     Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie na Obecný úrad 

v Kamienke. 

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

v správnom konaní.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Benjamín Blaha 

                     starosta obce 

      

 

Doručí sa: 

1. Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou,  067 83  

 

Na vedomie (po právoplatnosti):   

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné. 
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1. Za povolený výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

   prírody a krajiny (ďalej len " zákon"), obec vo výroku rozhodnutia uvádza aj 

   § 48 ods. 1 zákona, podľa ktorého v prvom rade ukladá žiadateľovi povinnosť 

   uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v prípade, že nemôže 

   uložiť náhradnú výsadbu uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej 

   hodnoty dreviny, ktorú vypočíta podľa § 34 a 36 vykonávacej vyhlášky. 

   Uloženie nižšej finančnej náhrady ako je vypočítaná výška spoločenskej 

   hodnoty dreviny treba v rozhodnutí zdôvodni ť, 

2. vo výroku súhlasu je potrebné uvádzať parametre drevín, o výrube ktorých sa 

   rozhodovalo (aj tých, čo sa môžu vyrúbať , ako aj tých, výrub ktorých nebol 

   povolený), aby bolo jasné, či obec bola oprávnená v zmysle zákona 

   posudzovať možnosť ich výrubu; v prípade, že dreviny rastú na miestach 

   uvedených v § 47 ods. 5, kedy nie sú rozhodné parametre drevín, je potrebné 

   vo výroku súhlasu citovať aj "§ 47 ods. 5" a ďalej skonkretizovať miesto 

   uvedené v tomto ustanovení (napr. že dreviny rastú v NP, v CHKO, vo verejnej 

   zeleni ....) - opäť je potrebné tieto skutočnosti uviesť pri drevinách povolených 

   výrub , ako aj pri drevinách, výrub ktorých nebol povolený, 

3. k stanoveniu bližších podmienok vykonávania činnosti - výrubu drevín 

   oprávňuje obec § 82 ods. 12 zákona, preto je potrebné bližšie podmienky 

   vykonávania výrubu  uvádzať s citovaním ustanovenia § 82 ods. 12 zákona, 

4. v prípade, že obec vydá súhlas na výrub len na určitý počet drevín z 

   požadovaného počtu, je potrebné vo výroku uviesť , na výrub ktorých drevín a 

   prečo súhlas nevydala, 

5. termín uskutočnenia výrubu  je potrebné viazať na mimohniezdne obdobie  

  a na obdobie vegetačného pokoja.  Je potrebné  určiť presný termín výrubu 

  Platnosť súhlasu  možno limitovať podľa potreby  napr. na dva roky, 

6. v prípade, že dôvodom pre vydanie súhlasu na výrub drevín je realizácia 

   stavebnej činnosti, odporúčame uskutočnenie výrubu podmieniť existenciou 

   právoplatného stavebného povolenia, 

7. uloženie náhradnej výsadby je potrebné viazať na konkrétne druhy drevín (pri 

   realizácii náhradnej výsadby v obývaných častiach miest a obcí, hlavne pred 

   detskými škôlkami, školami, zdravotnými zariadeniami atď. treba zohľadniť i 

   vhodnosť navrhnutých drevín z pohľadu alergénnosti), presne stanovené 

   miesto (k. ú., parc. číslo) a určenie termínu, do ktorého musí byť  náhradná 

   výsadba zrealizovaná (napr. do kolaudačného  konania stavby, do presne určeného 

   termínu alebo napr. do 6 mesiacov od uskutočnenia výrubu, za predpokladu, 

   že termín uskutočnenia výrubu bude žiadateľ povinný ohlási ť na obec), 

   určenie termínu uskutočnenia náhradnej výsadby úzko súvisí s termínom 

   uvedeným v odseku 5, 

8. v prípade, že obec ukladá náhradnú výsadbu na pozemku, ktorého vlastníkom 

   nie je žiadateľ, odporúčame ukladať  žiadateľovi aj starostlivosť o vysadené 

   dreviny (§ 48 ods. 1 zákona) v lehote stanovej zákonom  t.j. najviac na dobu 3 

   rokov, obec však nesmie opomenúť nutnosť vyžiadať si predchádzajúci súhlas 

   vlastníka pozemku s výsadbou a starostlivosťou o vysadené dreviny v súlade 

   § 48 ods. 2 zákona. 


