Obec Malé Uherce
Naše číslo: 79/2018

V Malých Uherciach, dňa 26.2.2018

ROZHODNUTIE
Obec Malé Uherce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle §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 § 64 odst.1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) a § 69 odst. 3 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Obce Veľké
Uherce, 958 41 Veľké Uherce 360 (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 14.2.2018 podľa § 47 ods. 3 a § 48
ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva
súhlas
žiadateľovi na výrub:
1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) s obvodom kmeňa 180 cm na parcele registra „C“ parcelné
číslo 642/2 – zastavané plochy a nádvoria.
6 ks borovica lesná (Pinus silvestris), rastúce na parcele reg. „C“ parc. č. 642/16 – orná pôda,
s obvodmi kmeňov 85 cm, 95 cm, 85 cm, 105 cm, 105 cm a 95 cm,
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 792/3 – zastavaná plocha a
nádvorie, s obvodom kmeňa 108 cm,
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 642/14 – zastavaná plocha
a nádvorie, s obvodom kmeňa 160 cm,
2 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúce na parcele reg. „C“ parc. č. 792/31 – ostatná plocha,
s obvodmi kmeňov 83 cm a 135 cm,
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 7/3 – ostatná plocha,
s obvodom kmeňa 180 cm.
Všetky stromy rastúce v katastrálnom území Veľké Uherce.
Obvody kmeňov všetkých stromov sú merané vo výške 130 cm nad zemou.
Vlastníkom pozemkov všetkých vyššie uvedených parciel je žiadateľ.
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) určuje podrobnejšie podmienky vykonania výrubu
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja (1.10. – 31.3.), v termíne do 31.3.2018
a to až po vyznačení drevín orgánom ochrany prírody.
2. Pri výrube drevín budú dodržané bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce nielen ochranu okolitých
porastov neurčených na výrub, ale i ochranu zdravia a života ľudí ako i okolitého majetku
fyzických a právnických osôb.
3. Vyrúbaná drevná hmota, vrátane konárov bude z miesta výrubu odstránená najneskôr do 7 dní odo
dňa výrubu.
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II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
žiadateľ
a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 30.9.2018 na parcelách registra „C“ parcelné čísla
642/2, 642/16, 792/3, 642/14, 792/31 a 7/3, v katastrálnom území Veľké Uherce, ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa, náhradnú výsadbu v rozsahu najmenej 12 ks nových stromkov.
b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia;
v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci orgán na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť alebo predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
Odôvodnenie:
Dňa 14.2.2018 bola Obci Malé Uherce doručená žiadosť Obce Veľké Uherce, 958 41 Veľké
Uherce 360, vo veci vydania súhlasu na výrub:
1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) s obvodom kmeňa 180 cm na parcele registra „C“ parcelné
číslo 642/2 – zastavané plochy a nádvoria.
6 ks borovica lesná (Pinus silvestris), rastúce na parcele reg. „C“ parc. č. 642/16 – orná pôda,
s obvodmi kmeňov 85 cm, 95 cm, 85 cm, 105 cm, 105 cm a 95 cm,
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 792/3 – zastavaná plocha a
nádvorie, s obvodom kmeňa 108 cm,
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 642/14 – zastavaná plocha
a nádvorie, s obvodom kmeňa 160 cm,
2 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúce na parcele reg. „C“ parc. č. 792/31 – ostatná plocha,
s obvodmi kmeňov 83 cm a 135 cm,
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata), rastúca na parcele reg. „C“ parc. č. 7/3 – ostatná plocha,
s obvodom kmeňa 180 cm.
Obvod stromov meraný vo výške 130 cm nad zemou.
Vlastníkom pozemkov vyššie uvedených parciel je Obec Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce
360.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Starosta obce Malé Uherce Ing. Štefan Čepko uskutočnil dňa 26.2.2018 miestnu obhliadku, pri
ktorej zistil, že stromy sú vysokého a širokého vzrastu – vetvami, ale i koreňových systémom
zasahujú do susedných pozemkov. Stromy sú v zlej fyzickej kondícii. Ich stav ohrozuje majetok na
okolitých pozemkoch a telekomunikačné siete.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční do 31.3.2018, rozhodol
tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na adresu: Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce.
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Štefan Čepko
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce 360,
2. do spisu
Na vedomie (po právoplatnosti):
1. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia - OIOPK, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
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