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Č.j. 69-004/2020

V Sr.biioch dila 11.03.2020

Vybavuje 1i‘~. Magůtová

Rozhodnutie
Obec Sľažany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
(ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ~ 2 písm. I) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územně celky
v znení neskorších predpisov a ~ 69 zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z. o ocbrane prirody a krajiny
v zneni neskorších predpisov na základe žiadosti právnickej osoby: Obec Beladice, Obecný
úrad, Gaštanová 167, Beladice (ďalej len „žiadateľ“), doruČenej dňa 19.02.2020, podl‘a ~
46 zákona NR SR Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej ten „správny poriadok“) v platnom
znení vydáva
súh las
žiadateľovi na výrub drevin rastúcich mimo lesa na území obce Beladice.
Jedná sa o dreviny:
.
2 ks orech král‘ovský /Juglans regia! s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,30 m nad
zernou 85 cm a 90 cm,
o 1 ks slivka gul‘atoplodá /Prunus insititinis obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3Gm
nad zemou 160 cm (dye ramená 80cm ± 80 cm),
.
1 ks moruša Moms! s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,30 m nad zemou 163 cm.
Dreviny raslú na území obce Beladice, na pare. Č. KN-E 928/47, v katastrálnom území Velké
Chrašťany.
1 ks agát biely Robinia pseudoacacia! s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,30 m
nad zemou 80 cm,
Drevina rastie na území obce Beladice, na pare.č. KN-C 153], v katastrálnom území Pustý
Chotár.
.

1 ks smrek obyČajný Picca abies s obvodom kmcňa mcraným vu výške 1,30 in nad
zemou 110cm,
Drevina rastie na území obce Beladice, na parc. č ICE-C 1369 1, v katastrálnom území Pustý
Chotár.
.

I. V súlade s * 82 ods. 12 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny (ďalej len
zákon) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prlrody
a krajiny:
1. Výrub drevin uskutočni žiadateľ na vlastně náklady Po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia, a to mimo vegetaČného obdobia od 1. októbra do 31. marca odborne
spósobilou osobou za dodržania platných bezpečnostných predpisov.
2. Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu majetku a k ohrozeniu
zdravia a života osób. Drevné zvyšky po výrube je potrebné odpratať.

3. Žiadateľje oprávnený vyrúbat‘ len dreviny, ktoré budú vyznačené orgánom ochrany prírody
a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody.
4. Vykonávateľ výrubu zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na
výrub.
II. V súlade s * 48 ods. I zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Žiadatel‘: UskutoČní Po odstránení dre‘mej hmoty, najneskór do 31.12.2020 náhradná
výsadbu v rozsahu:
Parcela číslo reg. E Č. 92 8/47
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Veľké
Chrašt‘any, Bcladicc 10 ks lipa malolistá /Tub cordata L
1. Podľa ~ 48 zákona žiadateľ zabezpečí starostlivosť o nábradnú výsadbu po dobu 3 rokov
odo dňa jej uskutoČnenlu. v pripade vyhynulia vysadeného rastliunélto tua(eriálu hude
zrealizovaná dosadba.
2. UskutoČnenie náhradnej výsadby žiadateľ písomne oznámi orgánu ochrany prírody.
3. Z dóvodov uvedených v ~ 89 zákona může konajúci orgán ochrany prírody na návrh
účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
4. Na výsadbu budú použité sadenice min. výšky 1,00 m.
5. Ziadateľ predloží na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 15
dní odo dňa jej realizácie.
—

-

Odóvodnenie
Dňa 19.02.2020 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosf Obce Beladice, Obecný úrad,
Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice o povolenie výrubu 2 ks orech král‘ovský /Juglans regia‘,
1 ks čerešňa vtáčia /Cerasus avium/ 1 ks slivka gul‘atoplodá /Prunus insititinĺ, 1 ks jabloň
planá /Encyclopaedia belianal
na parc.Č. KN-E 928/47, v ka‘astrálnom území Veľké
Chrašťany, 1 ks agát biely /Robinia pseudoacacial na parc. Č KN-C 1531, v katastrálnom
území Pustý Chotár, 1 ks smrek obyěajný / Picea abies/ na parc. Č. KN-C 1369/1,
v katastrálnom území Pustý Chotár.
Ziadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že dreviny na parc. reg. E Č. 928/47, k.ú. Veľké Chrašťany
sův zlom zdravotnom stave, sú neudržiavané. Agát na parc. reg. C č. 153 1/1, k.ú. Pustý Chotár
je prestarnutý. Smrek na parc. reg. C Č. 1369/1, k.ů. Pustý Chotár rastie v bezprostrednej
blízkosti hrobu, koreňový systém narúša stabilitu hrobu.
-

-

-

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3,
Zlaté Moravce určil dňa 11.02.2020, listom Č. OU-ZM-OSZP-2020/000368-002 Obec Sľažany
za príslušný orgán na vykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevin pre žiadateľa
Obec Bcladicc. Obec Sľažany zvcrcjnil hformátiu o začatí správncho konania na internctovcj
stránke obce a na úradnej tabuli obce Sľažany dňa 20.02.2020. Lehota na potvrdenie záujmu
byt‘ ůčastníkom konania bola stanovená do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
DM 09.03.2020 sa uskutočnilo iniestne zisťovanie, na základe ktorého bob
konštatované, že žiadosť o výrub drevin je opodstatnená. Dreviny rastúce na parc. reg. E č.
928/47, v k.ú. Veľké Chrašťany rastú na okraji pozemku, ktorý je priľahlý k parcele určenej
na individuálnu bytovú výstavbu. Pd ohliadke bob zistené, že čerešňa vtáčia /Cerasus avium!
na predmetnoin pozemku nerastie a drevina, ktorá bola žiadateľom označená ako jabloň planá
Encyclopeadia beliana! je v skutočnosti moruša /Morus/. Dreviny sú neudržiavané a budú
prekážaf pri rozdeľovani stavebných pozemkov. Agát na pozemku pare. reg. C Č. 1531, k.ú.
Pustý Chotár rastie pri opbotení, je naklonený a ohrozuje bezpečnost‘ a majetok. Smrek na parc.
reg. C č. 1369/1, k.ú. Pustý Chotár svojim koreňovým systémom narúša stabilitu hrobu, ktorý
je v tesnej blízkosti.
Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej ohliadky bol vyhotovený zápis. Učastníci
konania a zúčastnené osoby boli na mieste oboznámené s podkladmi rozhodnutia pred jeho
‚

vydaním a boto im umožnené vyjadriť sa k nim, ako aj k spósobu ich zisťovania, prípadne
navrhnúť ich dopinenie podľa ustanovení * 33 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Voči výrubu neboli podané zásadné námietky pritomných.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dreviny určené na výrub orgán ochrany prírody vyznačil v zmysle Vyhlášky č. 24/2003
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Obec Sľažany v zastúpení starostom Ing. Jozefom
Magátom rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uče a I e
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie podľa * 53 a nasl. zákona č. 7 1/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na konajůci
správny orgán Obec Sľažany.
—

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až Po vyČerpaní riadnych opravných pro
X

edkov.
X
X

Ing. J zef Magát
rosta obce
Doručí sa:
I. Obec Beladice, Obecný úrad, Gaštanová 167/l, 951
2. do spisu
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova I 7D, 831 01 Bratislava
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OBECNÝ ÚRAD SLAŽANV
Sľažany Č. 90, 951 71 Sražany

Čj. 69-004/2020

Z7
POdPIS

V Sražanoch děs 11.03.2020

Vybavuje: Ing. Magátová

Rozhodnutie
Obec Sl ažany, ako prislušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
(ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ~ 2 písm. f) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých působností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územně celky
‚‘zneni neskorších predpisov a * 69 zákona NR SR Č. 543/2002 iz. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov na základe žiadosti právnickej osoby: Obec Beladice, Obecný
úrad, Gaštanová 167, Beladice (ďalej Jen „žiadateľ“), doručenej dňa 19.02.2020, podľa ~
46 zákona NR SR Č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom
zneni vydáva
súh las
žiadateľovi na výrub drevh rastúcich mimo lesa na území obce Beladice.
Jedná sa O dreviny:
. 2 ks orech kráPovský /Juglans regia! s obvodom krneňa tneraným vo výške 1,30 m nad
zemou 85 cm a 90 cm,
.
1 ks slivka guľatoplodá /Prunus insititin! s obvodom kmeňa meraným ‚‘O výške I ‚30m
nad zemou 160 cm (dye ramená 80cm + 80 cm),
.
1 ks moruša /Morus/ s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,30 m nad zemou 163 cm.
Dreviny rastú na území obce Beladice, na parc. č KW-E 928/47, v katastrálnom území Velké
Chrašt‘any.
1 ks agát biely /Robinia pseudoacacia! s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,30 in
nad zemou 80 cm,
Drevina rastle na území obce Beladice, na parc. Č. KW-C 1531, v katastrálnom území Pustý
Chotár.
.

1 ks smrek obyČajný / Piecci abies/ s obvodom kmeňa mcraným vo výškc 1,30 rn nad
zemou 110 cm,
Drevina rastle na území obce Beladice, na parc. č KW-C 1 369/1, v katastrálnom území Pustý
Chotár.
.

I. V súlade s * 82 ods. 12 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny (ďalej len
zákon) určuje bližšie podmienky “ykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody
a krajiny:
I. Výrub drevín uskutoční žiadateľ na vlastně náklady Po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia, a to mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca odborne
spósobilou osobou za dodržania platných bezpeČnostných predpisov.
2. Pd výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu majetku a k ohrozeniu
zdravia a života osób. Drevné zvyšky Po výrube je potrebné odpratať.

3. Žiadateľje oprávnený vyrúbaf len dreviny, ktoré budú vyznačené orgánom ochrany prírody
a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prfrody.
4. Vykonávateľ výrubu zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na
výrub.
II. V súlade s * 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Žiadatel‘: Uskutoční Po odstránení drevnej hmoty, najneskór do 31.12.2020 náhradnú
výsadbu v rozsahu:
Parcela Číslo reg. E Č. 928/47
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Veľké
Chrašt‘any, Bcladicc 10 ks lipa malolistá /Tilia contata!
1. Podľa ~ 48 zákona žiadateľ zabezpečí starostlivost‘ o náhradná výsadbu Po dobu 3 rokov
odo di‘ia jej uskuočueitia. v vríiwie vyllyllulid vvsadenélw taMlitiiiého lndtetiálu bude
zrealizovaná dosadba.
2. Uskutočnenie náhradnej výsadby žiadateľ písomne oznámí orgánu ochrany prírody.
3. Z dóvodov uvedených v * 89 zákona móže konajúci orgán ochrany prírody na návrh
účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmenit‘ alebo zrušiť.
4. Na výsadbu budů použité sadenice min. výšky 1,00 m.
5. Ziadateľ predloži na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 15
dní odo dňa jej realizácie.
—

-

Od óvod n en je
Dňa 19.02.2020 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Obce Beladice, Obecný úrad,
Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice o povolenie výrubu 2 ks orech král‘ovský /Juglans regia!,
1 ks Čerešňa vtáčia /Cerasus aviuml 1 ks slivka gul‘atoplodá /Prunus insititin!, 1 ks jabloň
planá /Encyclopaedia belianol
na parc. ‚5. KN-E 928/47, v katastrálnom území Velké
Chrašťany, 1 ks agát biely /Rob inia pseudoacacia! na parc. č. KN-C 1531, v katastrálnom
území Pustý Cho‘ár, 1 ks smrek obyčajný / Picea abies/ na parc. Č. KN-C 1369/1,
v katastrálnom území Pustý Chotár.
Ziadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že dreviny na parc. reg. E č. 928/47, k.ú. Vel‘ké Chrašťany
sú v zlom zdravotnom stave, sú neudržiavané. Agát na parc. reg. C Č. 1531/1, k.ú. Pustý Chotár
je prestarnutý. Smrek na parc. reg. C Č. 1369/1, k.ú. Pustý Chotár rastie v bezprostrednej
blízkosti hrobu, koreňový systém narúša stabilitu hrobu.
-

-

-

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, SládkoviČova 3,
Zlaté Moravce urČil dna 11.02.2020, listom Č. OU-ZM-OSZP-2020/000368-002 Obec Sľažany
za príslušný orgán na ‚‘ykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín pre žiadateľa
Obec Beladice. Obec Sľažany zverejnil Informáciu o začatí správneho konania na internetovej
stránke obce a na úradnej tabuli obce Sľažany dňa 20.02.2020. Lehota na potvrdenie záujmu
byt‘ úČastníkom konania bola stanovená do S pracovných dní od zverejnenia informácie.
Dňa 09.03.2020 sa uskutočnilo miestne zisfovanie, na základe ktorého bob
konštatované, že žiadosf o výrub drevin je opodstatnená. Dreviny rastúce na parc. rag. E č.
928/47, v k.ú. Vel‘ké Cbrašťany rastů na okraji pozemku, ktorý je priľahlý k parcele určenej
na individuálnu bytovú výstavbu. Pd ohliadke bob zistené, že Čerešňa vtáČia /Cerasus avium!
na predmetnom pozemku nerastie a drevina, ktorá bola žiadateľom oznaČená akoj abloň planá
Encyclopeadia beliana! je v skutočnosti moruša /Morus! Dreviny sú neudržiavané a budú
prekážaf pri rozdeľovaní stavebných pozemkov. Agát na pozemku parc. reg. C č. 1531, k.ú.
Pustý Chotár rastie pri oploteni,je naklonený a ohrozuje bezpeČnost‘ a majetok. Smrek na parc.
reg. C č. 1369/1, k.ú. Pustý Chotár svojim koreňovým systémom narúša stabilitu hrobu, ktorý
je v tesnej blízkosti.
Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej ohliadky bol vyhotovený zápis. Učastníci
konania a zúČastnené osoby bolí na mieste oboznámené s podkladmi rozhodnutia pred jeho

vydaním a bob im umožnené vyjadrif sa k nim, ako aj k spósobu ich zisťovania, pripadne
navrhnúť ich dopinenie podľa ustanovení * 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. VoČi výrubu neboli podané zásadné námietlcy prítomných.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. výrokovej Časti tohto rozhodnutia.
Dreviny určené na výrub orgán ochrany prírody vyznačil v zmysle Vyhlášky Č. 24/2003
Zz., ktorou sa vykonáva zákon Č. 543/2002 Z.z. v znenf neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Obec SFažany v zastúpení starostom Ing. Jozefom
Magátom rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa * 53 a nasl. zákona Č. 7 1/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na konajúci
správny orgán Obec Sľažany.
—

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po

‘riadaych opravných pro
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Doručí as:
I. Obec Beladice, Obecný úrad, Gaštanová 167/I, 951 75
2. do spisu
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
I. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova I 71), 831 01 Bratislava

Ing.

~edkov.

xxx

zef Magát
arosta obce

