
 

 

 

 

 

 

       
Číslo:  OcÚ BpJ 996/2016       Dátum: 27.1. 2017 

 
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 Mgr. Gubišová 
Marcela, PhD. a Ing. Gubiš Jozef PhD., Hrubá Strana 1397, Bzince pod Javorinou 916 11 
(ďalej len „žiadateľ“) zo dňa  14.12.2016, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 
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 vydáva 

s ú h l a s  

na výrub stromu, ktorý  rastie na pozemku registra „C“,parcela č. 10067, k. ú. Hrubá Strana,  
Obec Bzince pod Javorinou, ktorý je t. č. vo vlastníctve žiadateľov, v rozsahu podľa 
nasledujúcej tabuľky : 
 

P. 
č.  

Názov dreviny 

Obvod 
kmeňa 

vo 
výške 

130 cm 

Spoloč. 
hodnota 

v € 

Prirážkový index 

Upravená spoloč. 
hodnota v € umiestnenie poškodenie 

1. Smrek obyčajný 60 829 0,6 0,6 298,44 

 Spolu : 829  298,44 

 
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 3. 2018.  
Strom sa nachádza na pozemku žiadateľa, č. parcely 10067 k.ú. Hrubá Strana, obec Bzince 
pod Javorinou.  
 
V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa určujú bližšie podmienky vykonania výrubu 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

1. Výrub stromu sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po 
vyznačení drevín, ktoré sú predmetom súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 47 
ods. 8 zákona. 

2. Výrub stromu bude realizovaný v období vegetačného pokoja (t. j. 1. október – 31. 
marec), Pri výrube žiadateľ musí zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny 
a bude dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia osôb 
ani k poškodeniu majetku. 
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3. Žiadateľ zodpovedá za odpratanie drevných zvyškov v súlade so zákonom 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

4. Žiadateľ písomne oznámi konajúcemu správnemu orgánu (Obecný úrad Bzince pod 
Javorinou) zámer uskutočniť výrub najmenej 5 dní vopred spolu s uvedením dátumu 
začatia realizácie výrubu. 

 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi: 

1. Uskutočniť v termíne do 24 mesiacov od začatia realizácie výrubu na svoje 

náklady primeranú náhradnú výsadbu na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak nemá 
žiadateľ potrebný pozemok k dispozícii uskutoční náhradnú výsadbu na pozemku 
obce. O náhradnej výsadbe je žiadateľ povinný sa obcou dohodnúť pred začatím 
výrubu drevín.  

2.  Doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 30 dní 

od jej realizácie. 

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 súhlas 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  
Žiadateľ požiadal dňa 14.12.2016 o súhlas na výrub 1 stromu, ktorý rastie na pozemku 
registra „C“ par. č. 10067 v k. ú. Hrubá Strana, obec Bzince pod Javorinou, ktorý je t. č.  vo 
vlastníctve žiadateľa. Ako dôvod pre uskutočnenie výrubu žiadateľ uviedol: že drevina 
vysadená v tesnej blízkosti objektu ohrozuje stavbu. 
 

 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  18.1. 2016. Zároveň bolo oznámené, že je možné podať 
námietky v zákonnej lehote. 

 
Na mieste sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorého 

sa zúčastnil žiadateľ a zástupcovia obce Bzince pod Javorinou, ako konajúci správny orgán 
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.  

 
Následne bolo správnym orgánom vykonané posúdenie zdravotného stavu a miery 

poškodenia dreviny a identifikácia dreviny (t. j. určenie rodovej a druhovej skladby), 
premeraný obvod kmeňa, zhodnotený zdravotný stav drevín, umiestnenie a označenie 
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stromu. Strom bol označený a identifikovaný v zmysle  horeuvedenej tabuľky merané vo 
výške 130 cm nad zemou. Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona, „správny orgán pri 
rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na umiestnenie drevín na stanovišti, mieru 
poškodenia a perspektívu rastu na danom mieste“. Drevina rastie v tesnej blízkosti objektu, 
čo môže spôsobiť v budúcnosti škody na majetku.  

 
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán dal možnosť účastníkom 

konania aby sa pred vydaním rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, vyjadrili 
k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho 
doplnenie a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy. 

 
Spoločenská hodnota dreviny vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu 

hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie 
mimoprodukčných funkcií. 

 
Spoločenská hodnota drevín  uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bola 

vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 
Základná spoločenská hodnota dreviny, na ktorú správny orgán vydáva vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia súhlas na výrub a ktorá je špecifikovaná v horeuvedenej tabuľke vo 
výroku je 829 €. Výsledná spoločenská hodnota dreviny uvedenej v tabuľke vo výroku 
po zohľadnení indexu umiestnenia, miery poškodenia a zdravotného stavu je 298,44 €. 

 
Vzhľadom na hore uvedené, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

S p r á v n y  p o p l a t o k  

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení 
neskorších predpisov zaplatil žiadateľ správny poplatok vo výške 10 € do pokladne 
Obecného úradu Bzince pod Javorinou. 
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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: 

1. Mgr.Gubišová Marcela, PhD. a Ing. Gubiš Jozef PhD., Hrubá Strana 1397, Bzince pod 
Javorinou 916 11  

2. Spis Tu. ( + verejná výhláška ) 
 
  
Rozhodnutie sa zasiela, po nadobudnutí právoplatnosti, na vedomie: 

SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 04 Bratislava  
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