
 

 

Č. sp.: ŽP 2015/04949-6-MK
   

 
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
bytom: Pod papierňou 22, 085 01 Bardejov
71/1967 Zb. o správnom konaní v
 

 
podľa § 47 ods. 3 zákona 

porastu, rastúceho na pozemku parcela CKN 
v katastrálnom území Bardejov (

 

 
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 2016
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:
1) vysadiť 5 ks drevín, druh: orech

pozemok, 
 
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegeta
vlastné   náklady, v termíne do 30. septembra 2016
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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
ňou 22, 085 01 Bardejov zo dňa 30.09.2015, v súlade s § 46 zákona 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva  

s ú h l a s 

zákona o ochrane prírody, žiadateľovi na výrub 
na pozemku parcela CKN č. 5559/44, druh pozemku: trvalé tráve porasty,

Bardejov (lokalita Gróner ).   

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 2016,    

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: 
druh: orech  (Juglans), s obvodom kmienka 17

ční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
termíne do 30. septembra 2016 po vykonaní výrubu drevín,

 

                               Bardejov      
                                                                                     28.10.2015    

 

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 Pavola Sisola, 
de s § 46 zákona č. 

výrub 105 m2 krovitého 
trvalé tráve porasty, 

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 

obvodom kmienka 17-20 cm, na ten istý 

nom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
drevín, 
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3) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 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 
 
 Písomnou žiadosťou zo dňa 30.09.2015, požiadal Pavol Sisol, bytom: Pod papierňou 22, 
Bardejov o vydanie súhlasu na výrub 1000 m2 krovitých porastov, rastúcich na pozemku 
parcela CKN 5559/44 v kat. území Bardejov (lokalita Gróner).  
 

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín neobsahovala 
predpísané náležitosti /podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a § 17 ods. 10 vyhlášky 
MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody/, v súlade s § 19 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
rozhodnutím č. ŽP 2015/04949-2-MK, zo dňa 01.10.2015 správny orgán  vyzýval žiadateľa, 
aby odstránil zistené nedostatky, t.j. aby žiadosť doplnil o tieto náležitosti: 
1)  špecifikáciu drevín, ktoré sa majú vyrúbať (najmä druh, obvod kmeňa, meraný vo výške 

130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, alebo výmeru pri krovitých 
porastoch /s  obvodom drevín menším ako 40 cm/), 

2) zaplatili správny poplatok 10,- € v hotovosti do pokladnice Mesta Bardejov (podľa zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1),  

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. Zároveň Mesto 
Bardejov prerušilo konanie na výrub drevín, upovedomilo žiadateľa, že pokiaľ je konanie 
prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú a upovedomilo žiadateľa, že ak 
v určenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené, konanie bude zastavené. 

Požadované náležitosti boli doplnené v určenej lehote, t.j. 08.10.2015.  
 
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 12.10.2015. V príslušnej lehote od zverejnenia informácie bolo 20.10.2015 
doručené Mestu Bardejov elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom 
správnom konaní Občianskym združením Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 
01 Bratislava. 
  

Následne orgán ochrany prírody 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 27.10.2015.  

Na základe obhliadky dotknutého územia sa nejedná o súvislý krovitý porast o rozlohe 
1 000 m2 nachádzajúci sa na parcele o celkovej výmere 3 295 m2. V zmysle § 47 ods. 4 písm. 
a) zákona o ochrane prírody súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje nasúvyslé krovité porasty 
za hranicami zastavaného územia obce s výmerov do 20 m2.  Na uvedenom pozemku boli tri 
lokality s výmerou väčšou ako 20 m2 a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., 
výpočet spoločenskej hodnoty krovitého porastu požadovaného na výrub  je 1 615,68 €.  
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P.
č. 

Názov dreviny 
plošný 
výmer 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenie 

Index  
nálety 

Index 
vek 

Spoločenská 
hodnota upravená 

(€) 

1. krovitý porast 
s výškou do 3m 30 m2 552  0,8 0,9 397,44 

2. krovitý porast 
s výškou do 3m 25 m2 496  0,9 0,9 357,12 

3. krovitý porast 
s výškou nad 3m 50 m2 1 196  0,8 0,9 861,12 

       1 615,68 
 

Nová výsadba bude situovaná na tú istú parcelu, ktorá bude plniť požadované funkcie 
dlhodobo o celkovom v počte 5 ks listnatých drevín, druh: orech (Junnglans) s obvodom 
kmienka 17-20 cm.  

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. Voči súhlasu s výrubom predmetných 
drevín a krovín nepodal námietky nikto z účastníkov tohto konania. 

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.  
 

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 
- Pavol Sisol, Pod papierňou 22, 085 01 Bardejov 
- Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 

 

Na vedomie:  
- 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 

 


