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Vec
Určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube

Dňa 28.09. 2018 podalo Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Husárom (ďalej len
„žiadate!"'), na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OÚ Zlaté Moravce, OSŽP"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a§ 5
zákona č. 525/2003 Z. z.

o

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a§ 64 ods. 1 písm. d) a§ 68 písm. q) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 543/2002 Z. z."), v zmysle § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., žiadosť o určenie obce
na vykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, na základe predmetnej žiadosti, v súlade s § 68 písm. q)
zákona č. 543/2002 Z. z.,
určuje
Obec Tesárske Mlyňany
na vykonanie konania o vydanie súhlasu podľa§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub
-

2 ks listnatých opadavých stromov rodu Acer sp. (rod javor) s obvodmi kmeňov 145 cm a

172 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou,
-

3

ks listnatých opadavých stromov rodu Tilia sp. (rod lipa) s obvodmi kmeňov 248 cm,

100 cm a 11 O cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou,
-

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Aesculus Hippocastanum (pagaštan konský)

s obvodom kmeňa 199 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa
na pozemku s parcelným číslom KN-C 1546/1, (druh pozemku: ostatná plocha).
OKRESNY
ľJRAn

Telefón

E-mail

Internet

IČO

+42113 7/6421106

jan.klein2@minv.sk

www.minv.sk

00151866

-

4 ks listnatých opadavých stromov druhu Aesculus Hippocastanum (pagaštan konský)

s obvodmi kmeňov 199 cm, 188 cm, 118 cm a 14 7 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou
nachádzajúcich sa na pozemkoch s parcelnými číslami KN-E 568 1/2 a 5682 (druh pozemkov:
ostatná plocha).
-

1 ks listnatého opadavého stromu rodu Acer sp. (rod javor) s obvodom kmeňa 112 cm,

meraného vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúceho sa na pozemku s parcelným číslom KN
E

5573/2, (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie),
-

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Robinia pseudoacacia (agát biely) s obvodom

kmeňa 85 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúceho sa na pozemku s
parcelným číslom KN-E 5603, (druh pozemku: ostatná plocha) a
-

1 ks ihličnatého stromu druhu Picea pungens (smrek pichľavý) s obvodom kmeňa 86 cm,

meraného vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúceho sa na pozemku s parcelným číslom KN
E 5686, (druh pozemku: ostatná plocha), všetky jedince v k. ú. Zlaté Moravce (okres Zlaté
Moravce), v zastavanom území obce, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce.
Na uvedených pozemkoch platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002
z.

z.

Upozornenia pre žiadateľa (Mesto Zlaté Moravce) a príslušný správny orgán (obec Tesárske
Mlyňany) týkajúce sa konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny:
1. )

Mesto Zlaté Moravce v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. povinne

zverejní na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli obce, že Obec Topoľčianky vykoná
konkrétne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.

2.) Obec Tesárske Mlyňany má podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. povinnosť
zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatom správnom konaní, a to najneskôr
do troch pracovných dní od začatia konania. Súčasťou uvedenej informácie musí byť aj údaj
o lehote, ktorú určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu
byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 z. z„
ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.
3.) Konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín môže obec Tesárske Mlyňany začať
až po doručení písomného určenia príslušnosti obce.
4.) Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch. Podľa § 17
ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z„ ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 z. z.
o ochrane prírody a krajiny, je odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny

najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových
priestoroch alebo narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
5. ) Vzhľadom na to, že niektoré jedince sú podľa predmetnej žiadosti mohutnejšieho
vzrastu, sa obciam odporúča vyžiadať si stanovisko územne príslušnej organizácie ochrany
prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie) k súhlasu plošne
rozsiahlych výrubov drevín, výrubov početnejších skupín stromov alebo stromoradí (s dôrazom
na brehové porasty a sprievodnú vegetáciu vodných tokov a cestných komunikácií) alebo
významných jedincov stromov (vek, vzrast, druh dreviny, morfologické formy a iné zvláštnosti).
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6.) Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. je vlastník, správca alebo nájomca
pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať
a udržiavať. Výrub drevín je aj vzhľadom na odôvodnenie výrubu posledné a nezvratné riešenie,
preto je pred jeho uskutočnením potrebné zvážiť dôvody výrubu a dostupné možnosti na ich
riešenie bez uskutočnenia výrubu.
Upozornenie pre obec Tesárske Mlyňany týkajúce sa ochrany drevín:
Ak drevina rastie na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene, v zmysle § 47 ods. 5
zákona č. 543/2002 Z. z. sa súhlas na výrub dreviny vyžaduje aj na stromy s obvodom kmeňa
do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území
obce s výmerou do 10 m2.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Doručí sa (s prílohou žiadateľa)
1.) Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76
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Informatívne overenie ZEP

Kód:

o
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o
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