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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 30. 4. 2021 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 14 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1151,  k. ú. Kamenica nad 

Cirochou 

 

Jedná sa o  dreviny : 

 

12 ks Jaseň štíhly (Fraxinus Excelsior) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 180,192, 

210, 175, 280, 140,220,180,115,125,185,179 cm. 

2 ks Vŕba (Salix Linné) (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou): 93,60 cm.   

 

 

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 28 ks sadeníc dreviny druhu Dub červený (Quercus Rubra), 

ktorá bude vysadená na pozemku určeného obcou, v jarnom období v termíne do 30. apríla  

2022. 

 

Odôvodnenie 

 

Žiadateľ – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 požiadal dňa 30. 4. 2021 

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

odôvodnená pripravovaným projektom: „Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad 

Cirochou.“, ktorý si podľa spracovanej projektovej dokumentácie vyžaduje výrub drevín.  

  
 

Správny orgán začal správne konanie a ústne pojednávanie správneho konania spojeného 

s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo dňa 14. 5. 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. 

2. Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce 

 

 

 


