OBEC KAMIENKA
__________________________________________________________________________
Č. j. OCU- 94/2021

Kamienka, 03.12.2021

ROZHODNUTIE
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) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Peter Ľubiščák, Radvaň nad
Laborcom 73, podľa § 47 ods. 3 , § 48 ods. 1 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
súhlas
na výrub 3 ks drevín druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňov 90, 120, 130 cm, meraných vo
výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku žiadateľa par. č. KNC 22/1 k.ú. Kamienka.
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 odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho
obdobia a v období vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do konca februára a to len
u drevín, ktoré boli označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v bezprostrednej
blízkosti.
3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.
4. Žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí,
k poškodeniu majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,
5. Výrub je možné uskutočniť do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť :
Zrealizovať náhradnú výsadbu 3 ks ovocných drevín, ktorá budú vysadené na pozemku
žiadateľa parc. č. KNC 22/1 (záhrada) k. ú. Kamienka v jarnom/jesennom období v termíne do 12
mesiacov od uskutočnenia výrubu. Termín uskutočnenia výrubu je žiadateľ povinný písomne
oznámiť správnemu orgánu.

Odôvodnen i e:
Žiadateľ Peter Ľubiščák požiadal o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek
obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc.č. KNC 22/1 k.ú. Kamienka. Žiadosť bola odôvodnená tým,
že stromy rastú v tesnej blízkosti elektrického vedenia a cesty. Počas silného vetra sa nebezpečne
nakláňajú a môžu sa zlomiť a poškodiť el. vedenie a spadnúť na hlavnú cestu, kde môžu ohroziť
cestnú premávku.

Tunajší správny orgán zverejnil informáciu o podanej žiadosti na internetovej stránke obce.
V lehote stanovenej na prihlásenie do konania sa neprihlásili žiadni účastníci konania. Na základe
podaného návrhu, správny orgán oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na pojednávaní bolo zistené, že na parcele
platí 1. stupeň ochrany. V evidencii katastra je parcela vedená ako záhrada. Podľa reg. katastra sú
pozemky umiestnené v zastavanom území obce. Pri miestnej obhliadke boli posúdené dôvody
výrubu smrekov, boli premerané obvody stromov. Stromy určené na výrub boli vyznačené. Výrub
bol posúdení ako odôvodnený. Zároveň správny orgán žiadateľovi podľa ustanovení § 48 ods. 1
zákona o ochrane prírody uložil povinnosť vykonať náhradnú výsadbu, ako aj podmienky
vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Na pojednávaní neboli zo strany
zúčastnených účastníkov konania vznesené také námietky a záporné stanoviská, ktoré by bránili
vydaniu súhlasu na výrub predmetnej zelene.
Správny orgán posúdil predloženú žiadosť a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Po u č e n i e :
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote
15 dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny
orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom.

Ing. Benjamín Blaha
starosta obce
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