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V Choči, dňa 11.05.2021

Obecný úrad CHOČA
Toto rozhodnutie naq9budlopr~voplatnost dňom
~ &?~Í..

ROZHODrN1~ IE
Obec Choča, zastůpená starostkou obce Alenou Záhoreczovou, ako príslušný orgán
štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (d‘alej len „správny orgán“)
podľa * 2 písm. I) 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 * 64 ods. I
písm.e) a * 69 ods. 1 písm. d), e) a f)zákona Č. 543 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon 543 2002“), vydáva podľa * 47 ods. 3 zákona 543/2002
Z.z. a v súlade s ustanovením * 46 a ~ 47 zákona Č.71 1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ten „zákon Č.? 11967 Zbi‘) vydáva
pre žiadateľa:
Obec BELADICE,
so sídlom: Obecný úrad, ul. Gaštanová 167, 951 75, Beladice, ICO 00307 769
súhlas

na výrub
. 2 ks listnatých stromov druhu Aesculus hippocastanum ( pagaštan konský),), 5 01,3 310 cm a
343 cm,
rastúcich na pozemku žiadateľa, par.č. reg. „E“935, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, Obec Beladice, k.ú. Vel‘ké Chrášťany.

Orgán ochrany prírody určuje podl‘a * 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. bližšie
pod mien ky vykonávania výrubu zabezpcčujúce ochranu prirody a krajiny:
1. Výrub stromov je potrebné zrealizovat‘ odborným spůsobom a to po vyhi~iezdení, najlepšie
však v čase mimo hniezdneho obdobia a v čase vegetačného pokoja, najneskór do
31.03.2022 a to len u dreviny, ktorá bola na kmeni a koreňovom nábehu označené
nezameniteľným spósobom podľa vyhlášky.
2. Pri výrube chránif pred poškodením ostatně stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti
pagaštanov.
3. Drevná hmota po výrube bude využitá, atebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.

Orgán ochrany prírody ukladá podl‘a * 48 ods. 1 zákona č.54312002 Z.z. náhradnú
výsadbu:
I. Zrealizovať na vlastné náklady náhradnú výsadbu 2 ks sadeníc listnatých drevín druhu
Aesculus hippocaslanurn (pagaštan konský) s výškou minimálne 1,5 rn, ktoré budú vysadené
na pozemku par.č. reg. „E“935 k. ú. Beladice Veľké Chrášťany, v jarnorn jesennom období
v termíne do 1 roka od tohto výrubu.
2. Zabezpečit‘ starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu troch rokov odo dňa jej uskutočnenia,
v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.
3. Doručiť na Obec Choča doklad o vykonaní náhradnej výsadby.
Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, súhlasy, výnimky a vyjadrenia vydávané podl‘a mých
platných právnych predpisov.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydanim tohto súhlasu
nedotknuté.
Z dóvodov uvedených v * 89 ods. I zákona 543/2002 Z.z. může orgán ochrany prírody ním
vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konanie zmeniť alebo zrušiť.

Odóvodnen je
Žiadateř Obec BELADICE, so sídlom Obecný úrad Beladice ‚ ul. Gaštanová 167, 951 75,
Beladice, v zastúpení starostom obce PhDr. Máriom Záčikom, požiadala dňa 22.04.2021 na
Obec Choča o udelenie súhlasu na výrub 2 ks listnatých drevín, ktoré rastú na pozemku pare.
číslo reg. „E“ 935 k.ú. Beladice-Veľké Chrášťany. Žiadosť o výrub bola odůvodnená zlým
zdravotným stavom predmetných drevín.
Na základe podaného návrhu správny orgán dňa 24.04.2021 zverejnil v zmysle * 82 ods. 7
zákona č.543/2002 Z.z. na svojej internetovej stránke informáciu o začatí správneho konania,
v ktorom můžu byt‘ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny na dobu piatich pracovných dní
(vrátane). V určenej lehote nebolo doručené tunajšiemu úradu písomné ani elektronické
podanie byt‘ účastníkom v začatom správnom konaní.
Správny orgán listom č.0504 004 2021 zo dňa 30.04.2021 podľa * 18 zákona č.71 1967 Zb.
oznámil účastníkovi konania Obci Beladice a rovnako aj zástupcovi SOP Nitra z důvodu
objektívneho posúdenia veci a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Pri
miestnej obhliadke dňa 3.05.2021 boli posúdené důvody výrubu požadovaných stromov, bol
spresnený druh drevín a bol premeraný obvod kmeňov. Jedná sa o 2 ks listnatých stromov
druhu Aesculus hippocastanurn ( pagaštan konský,), 5 01.3 310 cm a s 01.3 343 cm rastúcich
v obytnej zóne obce pred bytovkami. Počas konania bol dostatočne preukázaný důvod výrubu
drevín. Avšak počas obhliadky boli identifikované aj dutinové lmiezdiče, ktoré už obsadili
vhodné miesta, doporučuje sa tento výrub uskutočniť v čase mimo hniezdneho obdobia.
Dreviny boli označené oranžovou farbou. Z predmetného ústneho pojednávania spojeného s
miestnou obhliadkou bola spísaná zápisniea.
Za výrub drevín musí žiadatel‘ zrealizovať náhradnú výsadbu 2 ks listnatých drevín druhu
Aesculus hippocaslanum (pagaštan konský), s výškou minimálne 1,5 rn, ktoré budú vysadené
na pozemku reg. „E“ par.č. 935 kú. Beladice Veľké Chrášťany vo vlastníctve žiadateľa LV
1120, v jarnom/jesennom období v termíne do I roka od tohto výrubu so starostlivosťou Po
dobu troch rokov.

Pouč en je
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podl‘a ~ 53 a ~ 54 zákona č.71 1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Obec Choča, Obecný úrad Choča čSS, 951 76 Choča.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti preskúmatel‘né súdom.

Alena Záhoreczová
starostka obce

Doručí Sa:
Účastníci konania:
1. Obec BELADICE, Obecný úrad Beladice, ul. Gaštanová 167, 951 75, Beladice,
2. Ing. Radoslav Požgaj, PhD. SOP, Samova 1605, 94901 Nitra
3. do spisu

