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ROZHODNUTIE
Obec Lovča ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods.1 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na základe žiadosti, výsledkov ústneho
pojednávania a miestnej obhliadky rozhodla nasledovne:
Podľa § 69 písm. d) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
povoľuje
žiadateľovi:
odstránenie drevín:

Obec Dolná Trnávka

na parcele C-KN 171 k. ú. Dolná Trnávka, vlastník Obec Dolná Trnávka
1. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 135 cm
2. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 165 cm
3. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 142 cm
4. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 150 cm
5. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 140 cm
6. Breza obyčajná, obvod kmeňa vo výške 130 cm - 135 cm
7. Javor mliečny, obvod kmeňa vo výške 130 cm – 95 cm
za nasledovných podmienok:
I.

v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
(ďalej len „zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:
 výrub drevín žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia
v období vegetačného pokoja v termíne do 28. 2. 2022, od 1.10. 2022 do 28. 2. 2023,
od 1.10. 2023 do 28. 2. 2024,
 stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom
kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na kore-
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ňovom nábehu. Označenie vykoná starostka obce Dolná Trnávka, zamestnanec obce,
alebo odborne spôsobilá osoba vykonávajúca výrub drevín za prítomnosti zástupcu
rozhodujúceho orgánu Obce Lovča. Označenie drevín určených na výrub uskutočniť v
lehote 10 dní pred uskutočnením výrubu.
žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na výrub,
v prípade výskytu inžinierskych sietí si žiadateľ musí pred výrubom vyžiadať súhlas
ich správcov,
žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí,
k poškodeniu majetku fyzických alebo právnických osôb,
nesmie dôjsť k poškodeniu susedných pozemkov, prípadné škody bude znášať žiadateľ,
počas výrubu je potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva (§ 18, ods. 3, písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov). Po vykonaní výrubu, resp. prebierky drevín a krovitých
porastov všetku drevnú hmotu a haluzinu z miesta výrubu odstrániť. Nespracovanú
drevnú hmotu – drobné konáre zlikvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov,
po ukončení výrubu odstrániť všetku drevnú hmotu v termíne do 28. 2. 2024,
plocha bude po vykonaní výrubu vyčistená,
súhlas platí do 28. 2. 2024,
Ak bude drevná hmota použiteľná na projektové zámery žiadateľa, využiť ju prednostne na tento účel ako stavebné drevo. S kusmi drevnej hmoty, ktoré nebudú použiteľné
na stavebné účely, či iné projektové zámery, naložiť podľa uváženia a dohody s Obecným zastupiteľstvom, prípadne občanmi a použiť ho buď ako palivové drevo, prípadne
zoštiepkované vo forme mulču na sadové úpravy alebo kompostovanie.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Žiadateľ uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na pozemkoch vo vlastníctve Obce
Dolná Trnávka v katastrálnom území Dolná Trnávka, a to v počte 7 odrastených drevín alebo
okrasných krov. Výsadbu žiadateľ vykoná v termíne do 2 rokov po vykonaní výrubu. Druh
drevín alebo okrasných krov si žiadateľ navrhne sám, pričom na výsadbu nie je možné použiť
invázne druhy, zároveň je vhodné uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy. Žiadateľ
doručí na konajúci správny orgán písomný doklad a fotodokumentáciu o vykonaní náhradnej
výsadby. Písomný doklad bude obsahovať zoznam vysadených drevín a označenie parcely,
kde výsadbu uskutočnil.
III. námietky účastníkov konania:
Správne konanie sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých účastníkov konania, námietky neboli
podané.
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Odôvodnenie:
Listom doručeným dňa 19. 1. 2022 požiadala Obec Dolná Trnávka, v zastúpení Ing. Katarína
Lajčiaková, starostka obce, Obec Lovča o výrub drevín, na parcele C-KN 171 v k. ú. Dolná
Trnávka v počte 7 kusov.
Žiadosť o výrub drevín bola odôvodnená bezprostrednou blízkosťou elektrických rozvodov,
rodinných domov, oplotenia, detského ihriska. Pri veternom počasí a pri silných nárazoch
vetra predstavujú tieto dreviny vysoké riziko ohrozenia života ľudí a poškodenia majetku.
Obec Dolná Trnávka žiada o vydanie kladného súhlasu a povolenie na výrub drevín za
účelom ochrany a bezpečnosti osôb a ochrany poškodenia majetku. Dôvodom žiadosti je
ochrana ohrozenia zdravia alebo života človeka a hrozba vzniku značnej škody na majetku.
Obec Lovča, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,
v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariadila v uvedenej veci ústne
pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň 8. 1. 2022. Informácia pre verejnosť
o predmetnom výrube bola zverejnená na úradnej tabuli obce Lovča dňa 19. 1. 2022 a
webovom sídle www.lovca.sk a na úradnej tabuli obce Dolná Trnávka dňa 19. 1. 2022 a
webovom sídle www.dolnatrnavka.sk. V zákonom stanovenej lehote sa neprihlásili účastníci
konania. V pozvánke boli dotknuté orgány upovedomené, že predmetom pojednávania bude
upresnenie druhu a počtu stromov, miesto výrubu, prerokovanie podmienok, za ktorých je
možné výrub povoliť. Bola uskutočnená obhliadka, na základe ktorej boli prerokované
podmienky, za ktorých je možné výrub uskutočniť.
Na základe výsledku ústneho pojednávania, predložených dokladov a miestnej obhliadky,
Obec Lovča posúdila možnosť vydania povolenia a skonštatovala, že po dodržaní podmienok
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k porušeniu osobitných predpisov,
ako aj ostatých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, ani celospoločenských
záujmov a práv iných, a z toho dôvodu rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho
prílohy – sadzobník správnych poplatkov, položka č.160 žiadateľ uhradí správny poplatok vo
výške 100,00 € bankovým prevodom na účet Obce Lovča, do 15 dní od vydania rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa §
54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad Lovča. Po vyčerpaní prípustných
opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie preskúmané súdom podľa ustanovení
správneho súdneho poriadku.
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Ondrej Bahno
starosta obce Lovča

Rozdeľovník:
1. Obec Dolná Trnávka, Dolná Trnávka 66, 966 21 Dolná Trnávka
2. Ing. Ronald Pastorok, ronald.pastorok@sopsr.sk, Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 1
3. SIŽP, Inšpektorát OP, P.O.Box 307, Banská Bystrica
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