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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 195/1 k. ú. Dolná Trnávka, vlastník Obec Dolná Trnávka
1. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou - 157 cm
na parcele C-KN 216 k. ú. Dolná Trnávka, vlastník Obec Dolná Trnávka
1. dúglaska tisolistá, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 120 cm
2. dúglaska tisolistá, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 140 cm
3. dúglaska tisolistá, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 152 cm
4. dúglaska tisolistá, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 170 cm
5. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 76 cm
6. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 80 cm
7. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 99 cm
8. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 99 cm
9. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 108 cm
10. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 110 cm
11. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 120 cm
12. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 126 cm
13. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 133 cm
14. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 133 cm
15. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 140 cm
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na parcele C-KN 396 k. ú. Dolná Trnávka, vlastník Obec Dolná Trnávka
1. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 84 cm
2. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 110 cm
3. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 118 cm
4. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 126 cm
5. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 129 cm
6. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 130 cm
7. smrek obyčajný, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 153 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 koreňovom 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 Obec-
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ným 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 23 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 za prítomnosti všetkých účastníkov konania, ktorí uviedli nasledovné
námietky:
Mgr. Kristína Kupcová:
Dreviny, o ktorých pojednávame sú živé organizmy. Pozitívne vplývajú na kvalitu životného
prostredia. Sú cenným zdrojom kyslíka, pohlcujú CO2, sú ukrytom pre rôzne druhy vtákov,
poskytujú studený tieň, čo je v dnešných horúcich letách veľkým prínosom. V súčasnej
klimatickej kríze je každý strom prospešný a vzácny. Rozhodovanie o nich preto vyžaduje
objektívny a predovšetkým ekologický prístup kompetentných.
Obce sú poverené vykonávať ochranu drevín už od roku 2002. okrem toho obce sú aj
vlastníkmi obecných pozemkov, na ktorých dreviny rastú, z čoho im vyplýva povinnosť starať
sa o ne. Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom
kondičnom a zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia vo
voľnej krajine, alebo v sídlach podľa zvoleného funkčného typu. Uvedený stav sa dosahuje
neustálym udržiavaním drevín alebo ich včasným a odborným ošetrením, výruby drevín sa
uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda
už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín, čo je potrebné si pri
rozhodovaní o výruboch uvedomiť. V § 17 vyhlášky č. 24/2003 zákona 543/2002 Z.z.
podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu
na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub, v bode 11 okrem iného uvádza:
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä: a) preukázanie zlého
zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia. Za
zlý zdravotný stav dreviny možno považovať najmä taký stav, kde drevina už nemôže v plnej
miere zabezpečovať tie funkcie, na ktoré bola určená bez zjavného rizika ohrozenia zdravia
alebo života človeka alebo škody na majetku. Drevina je poškodená alebo je iným spôsobom
znížená jej fyziologická hodnota v rozsahu 60 % a viac (ťažké poškodenie). U dreviny sa
vyskytuje rozsiahle presýchanie koruny a rozsiahle napadnutie patogénmi (drevokazné huby,
baktérie, tracheomykózy) v pokročilom štádiu chorobného procesu, ktorý už nie je možné
zastaviť. Vyskytujú sa tiež neošetriteľné zlomy kostrových konárov, stredne veľké alebo až
rozmerné otvorené priebežné dutiny kmeňa, narúšajúce stabilitu dreviny. Prejavom ťažkého
poškodenia dreviny môžu byť aj hlboké, nevyhojené, pozdĺžne trhliny prebiehajúce celým
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kmeňom. (porov. Obce a ochrana drevín, Odborno-metodická príručka, Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrice, 2017, s.4,8)
Keďže sa žiadne takéto viditeľné poškodenie na týchto drevinách nevyskytuje, žiadame
dendrologický posudok, ktorý bude vykonaný nezávislým odborníkom, kde sa presnejšie
preukáže zdravotné a bezpečnostné hľadisko. Nikto nechce, aby sa stalo nejaké nešťastie, ale
máme za to, že stromy sú zdravé, nevykazujú žiadne známky vonkajšieho poškodenia, a preto
nie je potrebné ich vypíliť. Potenciálne nebezpečenstvo preukazujú rovnako ako ktorýkoľvek
vyšší strom v okolí. Vypíliť, pretože môžu byť hrozbou, by sme mohli stromy v celej obci.
Áno, v súčasnosti bývajú aj silnejšie vetry a búrky, ktoré často nevieme predvídať, i tento rok
sa dedinou prehnali aj silnejšie búrky, ale v parku nebol poškodený žiaden strom. Stromy na
detskom ihrisku taktiež nevykazujú žiadne poškodenie, nie sú choré, ani staré, nie sú ani príliš
vysoké, ani nepredstavujú žiadnu priamu hrozbu. Sú dobrým miestom na oddych rodičov
a detí hrajúcich sa na detskom ihrisku v letnej horúčave.
Preto navrhujem ponechať stromy na ihrisku, skrátiť odborným rezom konáre od miestnej
komunikácie, aby nesťažovali prejazd áut, a stromy v parku taktiež ponechať ako sú, pretože
nevykazujú poškodenie a vzhľadom na svoju oddychovú a estetickú funkciu, sú vhodným
a v podstate jediným miestom, kde si ľudia môžu v horúcom lete v tieni oddýchnuť, schovať
sa, kým čakajú na autobus, alebo cestou z obchodu, kde môžu kočíkovať svoje deti.... Sú
dominantou obce a dotvárajú jej jedinečný štýl počas tekvicových slávností, a ich tieň je
vítaný i pri rôznych kultúrnych akciách.
Preto som jednoznačne proti neopodstatnenému výrubu a žiadam zastaviť vydanie súhlasu na
výrub drevín v obci Dolná Trnávka. Na žiadosti obce Dolná Trnávka mi chýba vyjadrenie
zdravotného stavu, na základe ktorého predstavujú dreviny „vysoké ohrozenie života ľudí
a poškodenie majetku“. Ďalej nesúhlasím s tvrdením, že sa v „bezprostrednej blízkosti
stromov nachádzajú rodinné domy, oplotenie, voľnočasová zóna pre ľudí s lavičkami, chodník
a predajňa potravín .... V okolí stromov sa vo zvýšenej miere pohybujú ľudia a parkujú sa
osobné a nákladné automobily.“ V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú lavičky- pod
stromami v parku a pri silnom vetre tam ľudia nesedávajú. Takisto sa tam nepohybujú ľudia,
keď je silná búrka, či vietor. Ľudia, ktorí sa v parku prechádzajú a trávia tam voľný čas, sa
tam nachádzajú počas priaznivého počasia a vtedy stromy nepredstavujú nijakú hrozbu,
pretože nie sú staré, ani poškodené, nemajú vyschnuté konáre, aby mohli predstavovať nejaké
nebezpečenstvo. Rodinné domy sa nachádzajú až za miestnou komunikáciou, keby sa strom
prípadne vyvrátil, s najväčšou pravdepodobnosťou by poškodil elektrické vedenie, ktoré sa
pred domami nachádza a domy by mohol zasiahnuť len okrajovo. Autá parkujú na opačnej
strane, pri parku parkuje len miestna predavačka.
Chýba mi bližšia špecifikácia stromov, nakoľko nie sú všetky stromy smreky obyčajné.
Chýba mi žiadosť od občanov, ktorí požadujú riešiť výrub stromov, alebo sťažnosť, na
základe ktorej by sa tento výrub mal žiadať. Jediným žiadateľom bol pán Matej Šopoň,
a jednalo sa o samostatne stojaci strom v tesnej blízkosti jeho domu, ktorému bolo schválené
vypílenie stromu vzhľadom na potenciálne riziko poškodenia domu stromom pri silnom vetre.
O ostatných stromoch, a ich vypílení sa nikde nehovorilo, ani sa nič neriešilo, či už od
občanov, poslancov, alebo pani starostky. Toto samostatné jednanie pani starostky
o obecných stromoch na obecnom pozemku bez rozhovoru s ostatnými poslancami, bez ich
vedomia, či upovedomenia, považujem za nefér jednanie.
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Je mi jasné, že existujú vhodnejšie stromy do obce ako smreky, ktoré plytko korenia, ale
vzhľadom k tomu, že vyzerajú zdravé a už tu existujú niekoľko rokov, zdá sa mi vhodné
ponechať ich, pokiaľ sú vitálne a zdravé na svojom mieste a pravidelne ich kontrolovať.
Z týchto všetkých hore uvedených dôvodov žiadam zvážiť vhodnosť výrubu a opätovne
navrhujem dať vypracovať dendrologický posudok a na základe výsledkov tohto posudku
navrhnúť optimálne riešenie.
Mgr. Kristína Kupcová odovzdala na ústnom pojednávaní podpisovú listinu s názvom
„Nesúhlas s výrubom drevín na parcelách č. C KN 396, 216“ s rozsahom 149 podpísaných
osôb.
Bc. Jozef Krajči
1. Súhlasím s vyrúbaním stromu na parcele C KN 195/1. Smrek sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti rodinného domu p. Šopoňa a v prípade vyvrátenia je tu riziko ohrozenia života ľudí
a poškodenia majetku. Týmto jediným stromom sa zaoberalo aj Obecné zastupiteľstvo, na
ktorom bol aj odsúhlasený jeho výrub.
2. Nesúhlasím s vyrúbaním stromov na parcele C KN 216. Stromy navonok nevykazujú žiadne
fyzické známky poškodenia, nelámu sa z nich konáre, nie sú bútľavé a ani korene sa
nedvíhajú. Je to jedno z najkrajších miest v Dolnej Trnávke. V bezprostrednej blízkosti sa
nenachádzajú rodinné domy, osobné autá tu parkujú len na chvíľu, kým si ľudia nenakúpia
a nákladné len kým nevyložia tovar, chodník je len vedľajší, tak ním veľa ľudí nechodí. Áno,
lavičky tam sú a presne kvôli týmto stromov, ktoré v teplejších dňoch ponúkajú príjemný
chládok ich ľudia a nielen domáci vyhľadávajú, aby si tu dali zmrzlinu alebo pivo, a keby
prišli silné nárazy vetra, tak predsa nikto nebude sedieť na lavičke v parku pod stromami.
V bezprostrednej blízkosti je predajňa potravín Coop Jednota a neviem o tom, že by doručila
žiadosť o výrub, alebo sťažnosť, že stromy ohrozujú predajňu. V posledných rokoch sa našou
obcou prehnalo viacero veterných smrští, ktoré poškodili strechy, ale tieto stromy, ktoré sú
zdravé a životaschopné to nepoškodilo.
3. Nesúhlasím z vyrúbaním stromov na parcele C KN 396, pretože sa tam nachádza detské
ihrisko a v teplejších dňoch tieto stromy vrhajú príjemný tieň na ihrisko, na ktorom sa hrajú
deti. Tieto stromy sú tiež navonok zdravé. Keď bude víchrica, alebo bude fúkať silný vietor,
tak sa nikto predsa nebude hrať na ihrisku.
4. Ešte by ma zaujímalo či obec má finančné prostriedky na takýto výrub a čo bude s drevom?
5. Celá táto žiadosť mi príde zvláštna, keďže okrem podnetu od p. Šopoňa neboli na obecný
úrad doručené žiadne sťažnosti, alebo podnety, že dotknuté zdravé stromy ohrozujú zdravie
ľudí, alebo niekoho majetok.
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6.

A ako poslanec obecného zastupiteľstva sa pýtam, prečo sme o výrube nehlasovali na OZ,
keďže dotknuté stromy sú majetkom obce a o nakladaní s majetkom obce rozhodujú poslanci.
Hlasovali a odsúhlasili sme na poslednom OZ výrub jedného stromu pri dome p. Šopoňa.
Ing. Ronald Pastorok, ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy,
Vo veci návrhu orezu drevín na parcele C-KN 396 uviedol, že sa bude jednať o poškodenie už
poškodených drevín. Výrub drevín je otázkou času, ďalšieho starostu.
Odôvodnenie:
Listom doručeným dňa 29.10.2021 požiadala Obec Dolná Trnávka, v zastúpení Ing. Katarína
Lajčiaková, starostka obce, Obec Lovča o výrub drevín, na parcele C-KN 195/1, C-KN 216 a
C-KN 396 v k. ú. Dolná Trnávka v počte 21 kusov.
Žiadosť o výrub drevín bola odôvodnená ochranou zdravia alebo života človeka a hrozbou
vzniku značnej škody na majetku. Žiadateľ uviedol, že sa jedná o 42 ročné dreviny rastúce
samostatne alebo v izolovanom stromoradí, kde sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú
rodinné domy, oplotenie, detské ihrisko, voľnočasová zóna pre ľudí s lavičkami, chodník a
predajňa potravín Coop Jednota. Pri veternom počasí a pri silných nárazoch vetra predstavujú
tieto dreviny vysoké riziko ohrozenia života ľudí a poškodenia majetku. V okolí stromov sa
vo zvýšenej miere pohybujú ľudia a parkujú sa osobné a nákladné automobily. Starostka obce
Dolná Trnávka, Ing. Katarína Lajčiaková uviedla, že k výrubu dreviny na parcele č. C-KN
195/1 eviduje písomnú žiadosť občana. Táto žiadosť bola predložená na zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Trnávke dňa 6. 9. 2021. K výrubom drevín na parcelách C-KN 216 a
C-KN 396 dostala ústne podnety od občanov. Starostka uviedla, že dreviny na parcele C-KN
396 sú poškodené radikálnym rezom v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny č.
543/2002 Z. z., nepôsobia esteticky, je možné ich rýchlo a účinne nahradiť výsadbou
pôvodných druhov odrastených drevín. Ďalej uviedla, že výrub drevín nie je kompetenciou
Obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.
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 18.11.2021. Informácia pre verejnosť
o predmetnom výrube bola zverejnená na úradnej tabuli obce Lovča dňa 29. 10. 2021 a
webovom sídle www.lovca.sk a na úradnej tabuli obce Dolná Trnávka dňa 29. 10. 2021 a
webovom sídle www.dolnatrnavka.sk. V zákonnom stanovenej lehote do konania boli
prihlásení títo účastníci: Branislav Kúšik, Mgr. Kristína Kupcová, Bc. Jozef Krajči. Obec
Lovča im podľa zákona priznáva postavenie účastník správneho konania. V pozvánke boli
účastníci konania a dotknutý orgán upovedomení, 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 ústnom pojednávaní predložené
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pripomienky účastníkov konania, ktoré boli zapísané v zápisnici a listinné dokumenty sú
súčasťou spisu.
Rešpektujúc pripomienky účastníkov konania bolo dňa 4. 2. 2022 vyhotovené Arboristické
hodnotenie drevín akreditovaným arboristom ISA Slovensko - Mateusz Bieniek, Ošetrenie
Stromov, Bystrická 471/36, Žarnovica. V arboristickom hodnotení uvádza:
6. Návrh na zásahy
„Na základe posúdenia zdravotného stavu ,hodnoty a lokalizácie, výsledkov a po
zhodnotení prevádzkovej bezpečnosti navrhujem výrub všetkých 15 ks drevín
rastúcich na parcele C-KN 216.
Odôvodnenie: Na základe prehustenej výsadbe drevín, 40 ročného zanedbaniaabsencie odborného ošetrenia, vzhľadom na významne obmedzený koreňový priestor.
Zmenou klímy a tlakom podkôrnych škodcov smreky plošne chradnú na celom našom
území. V tomto prípade pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti by náklady na
ošetrenie boli veľmi vysoké a z dlhodobého hľadiska odporúčam výrub stromov
a následnú revitalizáciu záujmovej voľnočasovej plochy.“
Miestne zisťovanie:
Vzhľadom na pripomienky účastníkov konania bolo uskutočnené miestne zisťovanie s
kontrolou počtu a obvodu drevín a určenie druhového zloženia. Na miestnom zisťovaní sa
preukázalo, že ide o dreviny umelo vysadené, ktoré nerastú v území s druhým alebo tretím
stupňom ochrany, dreviny sú súčasťou verejnej zelene. Sú to bežné druhy drevín, ktoré nie sú
dendrologickou zvláštnosťou.
Pri miestnom zisťovaní na parcele C-KN 195/1 bola zmeraná vzdialenosť stromu od
rodinného domu súpisné číslo 72. Vzdialenosť od steny rodinného domu po kmeň stromu je
5,5m. Vizuálne bola výška stromu, ktorý je predmetom žiadosti o výrub na tejto parcele,
odhadnutá na 15 – 17m. Pád stromu na rodinný dom počas živelnej pohromy by mal za
následok rozsiahle materiálne škody a mohol by ohroziť osoby žijúce v rodinnom dome.
Miestne zisťovanie na parcele č. C-KN 216 preukázalo v rádiuse prípadného pádu stromov
17m, bezprostrednú blízkosť vzdušného telekomunikačného vedenia, frekventovanej cestnej
komunikácie III. triedy v správe RSC BBSK s priemerným počtom jednosmerných denných
prejazdov 1000 a trasou vozidiel integrovaného záchranného systému, predajňu COOPJednota a k nej prislúchajúci sklad tlakových fliaš na propán bután, parkovisko spojené s
autobusovou zástavkou. Medzi jednotlivými stromami sa nachádza chodník pre peších,
parkové lavičky v počte 5 kusov, studňa a murované oplotenie s dĺžkou 48m a výškou 0,9m.
Bol skontrolovaný a upravený počet a obvod drevín na tejto parcele.
Miestne zisťovanie na parcele C-KN 396 preukázalo, že sa jedná o stromy už poškodené
radikálnym zrezaním hlavného terminálu. Konáre stromov zasahujú do miestnej komunikácie
a zužujú jej prejazdnosť do jedného dopravného pruhu. Celková šírka cesty je 5m, konáre
stromov zasahujú do vzdialenosti 2,4m nad cestu, v najnižšom mieste siaha previs vetiev
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1,6m od povrchu cesty. V blízkosti drevín sa nachádza detské ihrisko. Bol skontrolovaný a
upravený počet a obvod drevín na tejto parcele.
Bola rešpektovaná aj pripomienka o tom, že stromy poskytujú úkryt pre vtáctvo. Pod
korunami stromov bol skontrolovaný povrch na výskyt stôp po prítomnosti vtáctva alebo
iných živočíchov. Nenašli sa však stopy, ktoré by nasvedčovali o nocovaní vtákov v korunách
stromov (trus), prítomnosť dravých druhov vtákov (vývratky), nenachádzali sa na mieste
spadnuté šišky (čerstvé ani staršie) konzumované vevericou či ďatľom.
Miestne zisťovanie pozostávalo aj z komunikácie a osobných stretnutí na miestach výrubu s
osobami, ktoré boli uvedené v podpisovej listine. Hoci sa nejedná o účastníkov konania,
rozhodujúci orgán považoval za potrebné a vhodné zistenie verejnej mienky. Nesúhlas s
výrubom bol vyjadrením proti výrubu predmetných drevín v čase, keď neexistoval nový
projektový zámer uvažujúci o zhodnotení verejných priestranstiev na parcelách C-KN 216 a
C-KN 396 v k. ú. Dolná Trnávka, rovnako neexistovali výsledky Arboristického hodnotenia
drevín. Uvedené stanovisko osôb z podpisovej listiny je po zverejnení štúdie s náhradnou
výsadbou verejnej zelene a vizualizácii nového obecného mobiliáru so zachovaním a
rozšírením funkcie pre spoločenské a kultúrne vyžitie neaktuálne. Nesúhlas verejnosti s
výrubom by bol relevantný, pokiaľ by nebola predložená adekvátna náhrada vo forme
vizualizácie nového zámeru a odborné odôvodnenie výrubu.
S uvážením výskytu živelných pohrôm v okrese Žiar nad Hronom v len roku 2021 (Lehôtka
pod Brehmi, Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom) a rozsahu spôsobených škôd, ďalej s
prihliadnutím na dôvodnú obavu žiadateľa o ochranu zdravia alebo života človeka a hrozbu
vzniku značnej škody na majetku, pokračujúc tvrdeniami účastníkov konania, že v určitých
situáciách je výrub opodstatnený (Bc. Jozef Krajči - „Súhlasím s vyrúbaním stromu na parcele
C KN 195/1“, Mgr. Kristína Kupcová - „Je mi jasné, že existujú vhodnejšie stromy do obce
ako smreky, ktoré plytko korenia“, „žiadame dendrologický posudok, ktorý bude vykonaný
nezávislým odborníkom, kde sa presnejšie preukáže zdravotné a bezpečnostné hľadisko“), s
rešpektovaním stanoviska účastníkov konania ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy,
opierajúc sa o konštatovanie z dokumentu Arboristické hodnotenie drevín a tiež po
skutočnostiach z miestneho zisťovania, Obec Lovča ako príslušný orgán štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia a nevyplynul dôvod žiadosť obce Dolná Trnávka o výrub drevín zamietnuť
čiastočne, alebo v celom rozsahu.
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.
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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.

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
4. Bc. Jozef Krajči, jozefkrajci23@gmail.com
5. Mgr. Kristína Kupcová, kupcovci.kristina@gmail.com
6. Branislav Kúšik, branislav.kusik@gmail.com
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