Obec Klubina
Klubina č.67, 023 04
Č.j. OÚ Výst.č.255/2020/Ka

V Klubine, dňa 28.01 .2021

Vybavuje : PhDr. Miroslav Kadáš

ROZHODNUTIE
Obec Klubina 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 v znení neskorších predpisov a § 69 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na základe písomnej žiadosti zo
dňa 07.10.2020, ktorú podala: Lucia Piteková, trvale bytom Klubina č.78 , 023 04 Stará Bystrica, podľa §
47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

súhlas
žiadateľke - Lucia Piteková, trvale bytom Klubina č.78, 023 04 Stará Bystrica, (ďalej len „žiadateľ“) na
výrub 2 ks drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Klubina:
druh dreviny

Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior )

počet
ks

obvod
(cm)

základná
spoločenská
hodnota (€)

2

197
260

2073
2672

2

-

4.745,00

prirážkový index
prirážkový index

d2 * c 2 *
0,8 0,6

Upravená
spoločenská
hodnota (€)

d*
0,8

e*
1,0

-

-

796,03
1 026,05

rastúci na KNC č. 2338
(zast.plocha, nádvorie)

Spoločenská hodnota spolu
•

-

-

1.822,08

Strom s obvodom kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou :
d2 - index 0,8 zdravotný stav- poškodenie medzi 11%až 25%
c2 - index 0,6 – nepriaznivý vplyv (je preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a je
ohrozená prevádzky schopnosť inžinierskych sietí)
d- index 0,8 - nesúlad s využívaním pôdy (nie je súlad s využívaním plochy územia)
e - index 1,0 – vek dreviny- strednoveká drevina
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A./
V súlade s § 82 ods. 12) zákona o ochrane prírody, určuje orgán ochrany prírody bližšie podmienky
vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1) výrub dreviny je žiadateľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do
31.marca.), najneskôr však do 31.03.2022,
2) výrub dreviny žiadateľ uskutoční na vlastné náklady po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
3) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, k poškodeniu
majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,
4) žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na výrub,
5) vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí od zvyškov po
výrube,
6) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri výrube dreviny,
zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov.
7) výrub bude uskutočnený odborne spôsobilou osobou,
8) žiadateľka 15 dní pred výrubom upovedomí SSD, a. s. a požiada o súčinnosť pri výrube,
a to o rozpojenie drôtov z dôvodu aby sa predišlo ešte možno väčším škodám z dôvodu, že v tesnej
blízkosti je vedenie vo vlastníctve SSD, a.s. Žiadosť sa môže adresovať o. i. na mailovú adresu:
prevadzkovatel@ssd.sk,
B./
V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody je žiadateľom uložené uskutočniť náhradnú výsadbu za
týchto podmienok:
1) vysadiť 2 ks odrastených drevín nízko alergénnych pôvodných – domácich, prípadne osvedčených
introdukovaných druhov drevín podľa vlastného výberu, v kat. území Klubina na pozemku, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľa,
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na vlastné náklady,
v termíne do jedného roka po vykonaní výrubu,
3) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej uskutočnenia, v prípade
vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľka dosadbu,
4) žiadateľka doručí na OÚ Klubina, odbor výstavby, doklad o vykonaní náhradnej výsadby, resp. dosadby.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže obec Klubina na návrh účastníka
konania alebo z vlastného podnetu, tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie
Dňa 07.10.2020 podala pani Lucia Piteková, trvale bytom Klubina č. 78, 023 04 Stará Bystrica,
v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
– 2ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) - na pozemku parcela č. KN–C 502 (zastavaná plocha, nádvorie) v k.
ú. Klubina.
Dôvod výrubu drevín uvedený v žiadosti: „Jasene predstavujú riziko vzniku škôd na majetku
- RD č. s. 78, hospodárska budova , môžu ohroziť aj život žiadateľky a jej rodinných príslušníkov
a predstavujú bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na obyvateľov, nakoľko suché padajúce konáre pri
zlých poveternostných podmienkach môžu kedykoľvek spadnúť a navyše môžu narušiť aj jestvujúce elektrické
vedenie vo vlastníctve SSD a. s., ktoré je v tesnej blízkosti drevín.“
Vlastnícke právo k pozemku, na ktorom dreviny požadované na výrub rastú je evidované
na LV č. 171. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci.
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Obec Klubina, podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zverejnila
informáciu o začatí tohto správneho konania a upustení od ústneho rokovania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny na webovom sídle obce Klubina dňa 19.11.2020.
V príslušnej lehote do siedmich dní od zverejnenia informácie nebolo doručené obci Klubina písomné alebo
elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.
Orgán ochrany prírody listom č. Výst. č. 255/2020/Ka zo dňa 19.11.2020, podľa ustanovení
§ 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe miestnej
obhliadky a aktuálnej pandemickej situácie upustil od ústneho pojednávania v predmetnej veci.
Orgán ochrany prírody na základe vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. vypočítal spoločenskú hodnotu
drevín určených na výrub, ktorá je 1.822,08 €. Výpočet je prílohou zápisu.
Za povolený výrub je v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadateľovi uložené realizovať
náhradnú výsadbu podľa ods. B) tohto rozhodnutia na pozemku žiadateľky.
Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť na výrub drevín je
opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona. Zároveň žiadateľke
podľa ustanovení § 48 ods. 1 zákona uložil povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť
o vysadené dreviny, ako aj podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 citovaného zákona.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
na obec Klubina.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Božena Poliačková
starosta obce
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov (vo výške 10
€- položka 160), bude zaplatený žiadateľom do pokladne obce Klubina do doby vyznačenia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Doručuje sa:
1. Lucia Piteková, Klubina č.78, 023 04 Stará Bystrica
2. Mária Bardáčová, Klubina č. 131, 023 04 Stará Bystrica
3. Miloš Bardáč, Klubina č. 131, 023 04 Stará Bystrica
4. Jozef Vlček, Klubina č. 156, 023 04 Stará Bystrica
5. Obec Klubina, Obecný úrad č. 67, 023 04 Stará Bystrica
6. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Na vedomie: (po nadobudnutí právoplatnosti)
- SIŽP – odbor inšpekcie a ochrany prírody, Legionárska 223/5, 010 05 Žilina
- Okresný úrad Čadca- odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
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