
 

 

 

 

 

 

       
Číslo: OcÚ BpJ 808/2016       Dátum: 23.11.2016 

 
Vec:  
 

R O Z H O D N U T I E  
 

Obec Bzince pod Javorinou, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni 
vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a),  d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti  Jozefa 
Mikušíka (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa  9.9. 2016, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

n e s ú h l a s í  

s výrubom stromu, ktorý rastie v lokalite Dolný cintorín, na pozemku parc. č. 214, k.ú. 
Dolné Bzince, obec Bzince pod Javorinou, v blízkosti hrobového miesta žiadateľa na 
pozemku registra „C“. Parcela je vo vlastníctve obce. Ide o : 
 

P. č.  Názov dreviny 

Obvod 
kmeňa 

vo výške 
130 cm 

Spoloč. 
hodnota v € 

Prirážkový index Upravená 
spoločenská 
hodnota v € umiestnenie poškodenie 

1. Picea abies (Smrek obyčajný) 175 1750 1,4                       0,6 1470 

 

V š e o b e c n é  u s t a n o v e n i a  

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo 
z vlastného podnetu tento nesúhlas zmeniť alebo zrušiť. 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto 
súhlasu nedotknuté. 

 
 

O d ô v o d n e n i e  
 

Ako dôvod výrubu stromu žiadateľ uviedol: „hrobové miesto v tesnej blízkosti stromu je 
následkom pôsobenia koreňového systému značne naklonené, spevnené plochy sú 
poprelamované.“ 

V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámil 
Obecný úrad Bzince pod Javorinou, ako príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany 
drevín (ďalej len „OcÚ“), začatie správneho konania na úradnej tabuli správneho orgánu, ako 
aj na internetovej stránke OcÚ dňa  24.10.2016. Zároveň bolo oznámené, že je možné podať 
námietky v zákonnej lehote. 

Na mieste sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorého 
sa zúčastnili žiadateľ a zástupca obce Bzince pod Javorinou, ako konajúci správny orgán 
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vo veciach ochrany drevín. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa 
uskutočnilo za účelom objasnenia a preverenia skutkového stavu na tvare miesta. Správny 
orgán nariadil ústne pojednávanie, aby účastníci konania bezprostredne uplatnili svoje 
procesné práva, predovšetkým vzniesli svoje pripomienky a navrhovali dôkazy smerujúce 
k úplnému a spoľahlivo zistenému stavu veci. Obhliadky sa za navrhovateľa zúčastnili: 
Monika Vatrtová a Jozef Mikušík. 

Správny orgán konštatuje, že v súčasnosti nie sú splnené podmienky na vydanie 
súhlasu na výrub. 

Obecný úrad dal posúdiť významné a dominantné dreviny v obci a z posudku vyplýva, 
že: „strom č. 9  (v zmysle priloženej situácie) bol posudzovaný na žiadosť obyvateľov z 
dôvodu obavy z veľkosti stromu a aj z dôvodu narúšania spevnených plôch okolia hrobových 
miest koreňmi. Strom je zdravý, vitálny a krásny jedinec Smreka obyčajného, bez viditeľných 
poškodení a defektov. V bezprostrednom okolí sú pozorovateľné iba prepadnuté časti 
betónových platní medzi hrobmi. Na náhrobkoch nie sú zrejmé iné poškodenia. V prípade 
realizácie opravy hrobov je potrebné klásť dôraz na ochranu koreňov stromu!“ 

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na umiestnenie 
stromu  na stanovišti, mieru poškodenia stromu aj okolia a perspektívu rastu na danom 
mieste. Ďalší rast stromu, najmä koreňovej sústavy je už obmedzený a po oprave chodníkov 
a hrobového miesta nie je predpoklad ďalšieho poškodzovania hrobového miesta.  

Spoločenská hodnota stromu vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu 
hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo 
produkčných funkcií. 

Vzhľadom na hore uvedené, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e  

Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania môže podať odvolanie v zmysle § 53 
a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 
súdom. 

 
 
 
 
 Ing. Alena Šoltysová 
 starostka 
 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Rozhodnutie sa doručuje účastníkovi konania : 
1. Monika Vatrtová,  922 01Ostrov 460  
2. Jozef Mikušík, Mostová 1646/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
3. Spis Tu.  
 
Rozhodnutie sa zasiela, po nadobudnutí právoplatnosti, na vedomie: 
SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 04 Bratislava  


