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Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v

prírody podľa § 2 písm. f) zákona 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v
69 ods.1 písm. d) a f) zákona č
predpisov (ďalej len „zákon o
Kolcuna, bytom: Dlhý rad 9, 085 01 Bardejov
71/1967 Zb. o správnom konaní v
 

 
podľa § 47 ods. 3 zákona ochrane prírody,

letný (Quercus robur), s obvodmi kme
a 230 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, 
5837/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
pozemku na ktorom je požadovaný výrub.

 

 
V súlade s § 82 ods. 12) zákona o

podmienky vykonania výrubu, zabezpe
1) výrub drevín je žiadateľ povinný uskuto

do 31.  marca),  
2) výrub drevín žiadateľ uskuto

v termíne do 31. marca 201
3) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrub

k poškodeniu   majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,
4)  žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo
5) vyrúbanú drevnú hmotu žiadate

zvyškov po výrube, 
6) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri 

výrube  dreviny, zodpovedá žiadate
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody j
náhradnú výsadbu za týchto podmienok:
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R o z h o d n u t i e  

Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
a § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v

alej len „zákon o ochrane prírody“), na základe písomnej žiadosti
Kolcuna, bytom: Dlhý rad 9, 085 01 Bardejov, zo dňa 22.09.2015, v súlad
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva  

s ú h l a s 

zákona ochrane prírody, žiadateľovi na výrub 7 ks drevín
obvodmi kmeňov 170 cm, 190 cm, 170 cm, 230 cm, 180 cm, 155 cm 

, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parcelné 
, druh pozemku: trvalé trávne porasty, v kat. území Bardejov. Žiadate

pozemku na ktorom je požadovaný výrub. 

A./ 

súlade s § 82 ods. 12) zákona o ochrane prírody, určuje orgán ochrany prírody bližšie 
podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:  

ľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. októbra 

ľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnu
termíne do 31. marca 2017,    

čí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov 
poškodeniu   majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, 

čí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na výrub,
) vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vy

) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri 
výrube  dreviny, zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov. 

 
B./ 

 
súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody je žiadateľovi uložené uskuto

náhradnú výsadbu za týchto podmienok: 

 

                               Bardejov      
                                                                                     16.11.2015    

 

prvom stupni vo veciach ochrany 
. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

neskorších predpisov a § 
. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

na základe písomnej žiadosti od Jozefa 
súlade s § 46 zákona č. 

ks drevín, druh: dub 
cm, 180 cm, 155 cm 

rastúcich na pozemku parcelné číslo CKN 
Žiadateľ je vlastníkom 

uje orgán ochrany prírody bližšie 

čného pokoja (od 1. októbra 

ní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

e nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, 

čené na výrub, 
okolitý terén vyčistí od 

) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri 

ľovi uložené uskutočniť 
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1) vysadiť 28 ks autochtónnych drevín, (napr. javor, hrab) na ten istý pozemok s parcelným 
číslom CKN 5837/1, sadenice budú min. 1,5 metra vysoké, s obvodom kmeňa 17-21 cm,   
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
vlastné   náklady, v termíne do 30. septembra 2017 po vykonaní výrubu drevín,  
3) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej 
uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ 
dosadbu, 
4)  žiadateľ doručí na MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o vykonaní náhradnej výsadby, 
resp. dosadby.      
 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže Mesto Bardejov 
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. 

O d ô v o d n e n i e 
 
 Dňa 22.09.2015 bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh: dub, 
s obvodmi kmeňov, 170 cm, 190 cm, 170 cm, 230 cm, 180 cm, 155 cm a 230 cm, meranými 
vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v kat. území  Bardejov na pozemku parcela CKN číslo 
5837/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pozemok je umiestnený mimo zastavaného 
územia mesta. Žiadosť je podaná podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.                                                   
 Mesto Bardejov, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, zverejnilo informáciu o začatí tohto správneho konania, 
v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny na webovom sídle Mesta 
Bardejov od 23.09.2015. V príslušnej lehote od zverejnenia informácie bolo 30.09.2015 
doručené Mestu Bardejov elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom 
správnom konaní Občianskym združením Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 
01 Bratislava.  
 Orgán ochrany prírody listom č. ŽP 2015/04832-2-MK zo dňa 23.09.2015 vyžiadal od 
Štátnej ochrany prírody SR, RSOPK, Hlavná 93, 080 01 Prešov (ďalej iba ŠOP) odborné 
stanovisko k podanej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. V súlade so žiadosťou bola 
na základe tel. dohody dňa 19.10.2015 vykonaná  obhliadka drevín so zástupcom ŠOP. 
Stanovisko ŠOP bolo Mestu Bardejov doručené 30.10.2015 s návrhom riešenia: „Na základe 
terénnej pochôdzky odporúčame výrub 7 ks dub letný s obvodom kmeňov 155, 170, 170, 180, 
190, 230, 230 cm. Výrub je možné uskutočniť za dodržania nasledujúcich podmienok: 
- výrub bude realizovaný v mimovegetačnom období, t.j. od 01.10. do 31.3 
- odpadná hmota po výrube bude z lokality odstránená, 
- za vyrúbané stromy bude zrealizovaná náhradná výsadba o počte 28 ks vzrastlých sadeníc 
(cca 1 – 1,5 m) autochtónnych drevín (napr. hrab, javor) na pozemku vo svojom vlastníctve.“ 
  

Orgán ochrany prírody listom č. ŽP 2015/04832-5-MK zo dňa 29.10.2015 podľa 
ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. 
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 09.11.2015.  

Na základe obhliadky drevín bolo zistené, že dreviny rastú vo svahu na súkromnom 
pozemku vo vzdialenosti 7-11 m od rekreačných objektov (chát). Koruny stromov 
požadovaných na výrub presahujú až nad objekt chaty žiadateľa a menších hospodárskych 
objektov v okolí chaty. V súčasnosti sú niektoré duby zjavne vychýlené od svojej vertikálnej 
osi, ku chate žiadateľa a susednej chate a už teraz predstavujú možné riziko ohrozenia svojho 
okolia, najmä pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Vzhľadom na mohutný vzrast 
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viacerých dubov a ich lokalizáciu v danom teréne, je ďalší vývoj dubov a ich rast 
neperspektívny a postupom času sa bude zvyšovať riziko ohrozenia okolia predmetnými 
stromami. Po posúdení ekologických a estetických funkcií drevín požadovaných na výrub 
a vplyvu na bezpečnosť a zdravie človeka, výrub drevín je opodstatnený. V súlade s 
vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., výpočet spoločenskej hodnoty drevín požadovaných na 
výrub  je 9 499,81 €.  

 

P.
č. 

Názov dreviny 
obvod 
kmeňa 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenia 

a) 

Index  
vplyv 

d)  

Index 
vek  

Spoločenská 
hodnota upravená 

(€) 
1. dub letný 155 1 612 0,8 0,8 1,1 1 134,85 
2. dub letný 170 1 796 0,8 0,8 1,1 1 264,39 
3. dub letný 170 1 796 0,8 0,8 1,1 1 264,39 
4. dub letný 180 1 796 0,8 0,8 1,1 1 264,39 
5. dub letný 190 1 796 0,8 0,8 1,1 1 264,39 
6. dub letný 230 2 349 0,8 0,8 1,1 1 653,70 
7. dub letný 230 2 349 0,8 0,8 1,1 1 653,70 
       9 499,81 

 
Za Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa sa nedostavil zástupca. Dôvody 

výrubu drevín sú opodstatnené.  
 
Nová výsadba bude situovaná na tú istú parcelu, ktorá bude plniť požadované funkcie 

dlhodobo o celkovom počte 28 ks atochtónnych drevín (napr. javor, hrab), budú vysadené do 
31.09.2017. Žiadateľ doručí na MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o vykonaní náhradnej 
výsadby, resp. dosadby. 
 

E-mailom OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa  bola žiadosť spolu so zápisnicou zaslaná 
10.11.2015 a stanovená päťdňová lehota na vyjadrenie odo dňa jej doručenia. V stanovenej 
lehote bolo správnemu orgánu doručené elektronické vyjadrenie, ktorého obsahom je: 
a) nesúhlas s výpočtom spoločenskej hodnoty drevín a použitého druhého indexu 0,8, 
b) neprimeraná náhradná výsadba, 
c) nesúhlas s názorom ŠOP, že tieto duby sú v rubnom veku, 
d) nesúhlasia s výrubom, odporúčajú vlastníkovi pozemku, aby sa držal ust. § 47 ods. 2 
zákona o ochrane prírody, ktorý hovorí, že vlastník pozemku je povinný sa o drevinu starať, 
ošetrovať ju a udržiavať.  
  
a) Správny orgán nevyhovel námietke týkajúcej sa výpočtu spoločenskej hodnoty drevín, 
pretože výpočet spoločenskej hodnoty drevín požadovaných na výrub je vypočítaný v súlade 
s prílohami č. 33 a 35 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a druhý index vplyv d) 0,8 je podľa 
prílohy č. 35 písmeno d) ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je 
v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia. Tvrdenie, že pri takýchto veľkých duboch 
a v blízkosti lesa to za nálet určite nie je možné považovať, tobôž nesúlad s využitím, keďže 
rastú v záhradkárskej oblasti a požaduje tento index vypustiť. Pozemok s parcelným číslom 
CKN 5837/1 je podľa výpisu listu vlastníctva č. 2932 s kódom spôsobu využívania pozemku: 
7 – pozemok lúky a pasienky trvalo  porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný 
pre trvalý trávny porast, na ktorom je umiestnená rekreačná chata so súpisným číslom 5118. 
Podľa Územného plánu Mesta Bardejov je pozemok určený na trvalé trávne porasty a od 
najbližšieho lesa vzdialený cca 250 metrov. 
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b) Správny orgán nevyhovel námietke týkajúcej sa neprimeranej náhradnej výsadby, pretože 
podľa § 48 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na 
výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred 
určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Výška spoločenskej hodnoty drevín je záväzná len 
pri stanovení hornej hranice výšky finančnej za vyrúbané dreviny. Používa sa takisto pri 
posúdení miery spoločenskej nebezpečnosti priestupku, správneho deliktu alebo trestného 
činu. Pri uložení rozsahu náhradnej výsadby môže orgán ochrany prírody prihliadnuť na 
výšku spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, predovšetkým dbá, aby bola nahradená 
funkcia vyrúbaných drevín novými drevinami (napr. aby namiesto vyrúbania drevín zo 
stromoradia bolo stromoradie doplnené, aby sa nezmenšila plocha verejnej zelene, atď.). 
Orgán ochrany prírody teda viac hľadí na to, čo dosiahnuť náhradnou  výsadbou, než na 
peňažnú hodnotu náhradnej výsadby. Je prirodzené, že novovysadené dreviny majú menšiu 
spoločenskú hodnotu, ako vyrúbané staré dreviny.      
 
c) Správny orgán vyhovel námietke týkajúcej sa  nesúhlasu s názoru ŠOP, že tieto duby sú v 
rubnom veku a uvedený výraz „rubný vek“ správny orgán nepoužil v tomto rozhodnutí. 
 
d) Správny orgán nevyhovel tejto štvrtej námietke pretože v konaní bolo zistené, že žiadosť 
o výrub drevín a súhlas sú odôvodnené v súlade s vyhláškou č. 24/2003 Z.z. ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a to § 17 ods. 13 vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov sa uvádza, že odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na 
výrub dreviny je najmä preukázanie: 

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú 
pravdepodobnosť prežitia, 

b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo 
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

 Vzhľadom na to, že je tam slovo „najmä“ znamená to, že odôvodneným prípadom na 
vydanie súhlasu na výrub drevín môžu byť aj iné prípady ako sú uvedené v § 17 ods. 13 
vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z., napr. že dreviny boli vysadené nekoncepčne 
a nekoordinovane, rastú v hustom zápojí, presýchajú a nemajú dostatok životného priestoru na 
ďalší rast a vývoj (ohrozujú zdravie a majetok  padajúcimi konármi) alebo pri obnove drevín, 
resp. revitalizácii daného územia, kde je potrebné esteticky a funkčne zladiť predmetný 
priestor a nahradiť existujúce náletové dreviny, drevinami v súlade s využitím daného územia, 
čo je aj tento prípad.    

 
 

Účastníci konania a zúčastnené osoby boli na mieste oboznámení s podkladmi 
rozhodnutia pred jeho vydaním a mali možnosť vyjadriť sa k ním, i k spôsobu ich zisťovania, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie podľa ustanovení § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  
 

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody rozhodol o povolení výrubu tak 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení § 
48 ods. 1 zákona uložil náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny, ako aj 
podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 citovaného zákona.  
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P o u č e n i e 
 

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 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.            

 
 
 
 

                                                                                MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                            primátor mesta 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručuje 
- Jozef Kolcun, Dlhý rad 9, 085 01 Bardejov  
- Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
 
Na vedomie:  
- Štátna ochrana prírody SR, RCOP, Hlavná 93, 080 01  Prešov 
- SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
- Okresný úrad v Bardejove, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01  
Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje : Milan  Klimek ℡  +421544862163 e-mail :            milan.klimek@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................    www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 

 


