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 Č. sp.: ŽP 2013/01558-9-MK                                                                                        Bardejov                             
           30.04.2013                                  

 
 

R o z h o d n u t i e  
 

        Mesto Bardejov 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 h) zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe písomnej žiadosti, ktorú 
podala spol.  MENSK s.r.o., Penzion ZORA 50, 086 01 Bardejovské Kúpele, dňa 26.02.2013 (ev. č. 
4394), 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 
 

s ú h l a s 
 
žiadateľovi na výrub 11 ks drevín, druh 7 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus) s obvodmi kmeňov 
85 cm, 85 cm, 110 cm, 65 cm, 84 cm, 76 cm a 86 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks 
dub letný (Quercus robur), s obvodom kmeňa 113 cm nameraným  vo výške 130 cm nad zemou, 3 ks 
jedľa biela (Abies alba), s obvodmi kmeňov 91 cm, 160 cm a 153 cm, nameraným vo výške 130 cm 
nad zemou,  rastúcich na parcele C KN 4041/5 v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: ostatné 
plochy. Žiadateľ je vlastníkom parcely, na ktorej dreviny požadované na výrub, rastú.   
 

A./ 
 
     V súlade s § 82 ods. 12) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, 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), ale za predpokladu, že stavba bude realizovaná dôsledne podľa predloženého 

projektu a pred začatím prác na dotknutých plochách bude vykonaná terénna pochôdzka za účasti 
investora a odborného pracovníka územne príslušnej jednotky ŠOP SR – zoológa, ktorý vyhodnotí 
dotknutý segment prírody vo vzťahu k hniezdeniu druhov, dreviny ktoré budú prekážať priamo 
plánovaným objektom, je možné vyrúbať skôr, 

2) výrub dreviny žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, v termíne do 
31.03.2014,     

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 pri výrube nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na      výrub, 
5) žiadateľ odstráni aj pne po výrube vrátane povrchovej časti koreňového systému a plochu upraví 

identicky s okolím,  
6)  vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí  od zvyškov 

po výrube najneskôr do dvoch týždňov, 
7) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri výrube 

dreviny, zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov. 
 

  B./  
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov je žiadateľovi uložené uskutočniť náhradnú výsadbu za týchto podmienok: 
1) vysadiť na tú istú parcelu C KN 4041/5 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: ostatné 

plochy, 33 ks drevín, druh hrab obyčajný (Carpinus betulus), žiadateľ je vlastníkom uvedených 
parciel, 

2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra)  na vlastné 
náklady, v termíne do 30. 09. 2015, najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, 
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3)  vysadené dreviny je potrebné zabezpečiť minimálne tromi opornými kolíkmi,    
4) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej  uskutočnenia; 

v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ dosadbu, 
5)  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 tento 
súhlas zmeniť alebo zrušiť. 
            Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 
nedotknuté.      
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
- námietky Lesoochranárskym zoskupením VLK, 082 13 Tulčík 26, neboli vznesené, 
- podmienky ŠOP SR, RCOOP v Prešove boli zapracované do tohto rozhodnutia. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
      Písomnou  žiadosťou  zo  dňa  26.02.2013  (ev. č. 4394),  MENSK s.r.o., Penzion ZORA 50, 
086 01 Bardejovské Kúpele, požiadal o vydanie súhlasu na výrub  11 ks drevín, rastúcich na parcele C 
KN 4041/5 v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy. Dôvodom žiadosti je, na 
predmetnej parcele a v záujmovej ploche, je plánovaná výstavba Komplexu objektov – ZORA II. 
 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 v dňoch od 
28.02.2013. V uvedenej lehote od zverejnenia informácie bolo doručené Mestu Bardejov 05.03.2013 
písomné potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní od Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK, 082 13 Tulčík 26.   
 Rozhodnutím Mesta Bardejov pod číslom  ŽP 2013/01558-2-MK bolo prerušené konanie 
a žiadateľ bol vyzvaný  na odstránenie zistených nedostatkov podania, t.j. žiadosť doplnili o zaplatenie 
správneho poplatku 100,- € v hotovosti do pokladnice Mesta Bardejov (položka č.160 ods. 2, podľa 
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), v lehote do 15 dní 
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Dňa 26.03.2013 bol žiadateľom uhradený správny poplatok.    
      Mesto Bardejov upovedomilo účastníkov v konaní o začatí konania na výrub drevín rastúcich 
mimo lesa a súčasne nariadilo na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 
na 03.04.2013.  
 Listovým podaním 02.04.2013 sa Lesoochranárske zoskupenie VLK ospravedlnilo z neúčasti 
na konaní a súčasne požiadalo o zaslanie podkladov a predĺženie lehoty na vyjadrenie. Dňa 02.04.203 
Mesto elektronickou poštou zaslalo naskenovanú žiadosť spolu s jej prílohami. 
  
 Na konaní 03.04.2013,  s cieľom posúdenia zámeru, bolo zistené: 

bod 1) dreviny požadované na výrub, rastú na uvedenej parcele, 
bod 2) biologický stav drevín je štandardný, habitus je typický pre dané druhy a ich vek, 
bod 3) na predmetnej parcele a v záujmovej ploche, kde rastú dreviny požadované na výrub, je 

plánovaná výstavba komplexu objektov – ZORA II, v súlade s právoplatným územným rozhodnutím 
Mesta Bardejov pod č. ŽP 2013/00108 zo dňa 11.02.2013,  

bod 4) vzhľadom na to, že už začalo vegetačné obdobie  prizvali sme Štátnu ochranu prírody SR, 
Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny v Prešove na konanie, ktorý sa telefonicky pred konaním 
ospravedlnili, pre pracovnú zaneprázdnenosť, ale s vyjadrením, že do dvoch týždňov prídu na terénnu 
pochôdzku za účasti mesta a investora a dajú písomné stanovisko. 
  
 Na nasledujúcom konaní 17.04.2013 zástupca Štátnej ochrany prírody SR, Regionálnej správy 
ochrany prírody a krajiny v Prešove na základe terénnej pochôdzky odporúčajú povoliť výrub 
navrhovaných drevín za prísneho dodržania nasledujúcich podmienok a to: 
-   výrub odporúčame realizovať v mimovegetačnom období od 1. októbra do 31. marca bežného roka. 

Za predpokladu, že stavba bude realizovaná dôsledne podľa predloženého projektu a pred začatím 
prác na dotknutých plochách bude vykonaná terénna pochôdzka za účasti investora a odborného 
pracovníka územne príslušnej jednotky ŠOP SR – zoológa, ktorý vyhodnotí dotknutý segment 
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prírody vo vzťahu k hniezdeniu druhov, dreviny ktoré budú prekážať priamo plánovaným 
objektom, je možné vyrúbať skôr, 

-   výrub  určených drevín bude realizovaný po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na ich výrub 
podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov,     

-   všetky dreviny sú v teréne označené značkou na nábehových koreňoch a vo výške 130 cm nad 
zemou, 

-   bude povolený výrub drevín učených a vyznačených pri terénnej pochôdzke len na uvedenej 
parcele, 

-   pri realizácii výrubu budú v maximálnej možnej miere chránené ostatné okolité dreviny, 
-   drevná hmota, ako aj opadaná konárina budú z miesta výrubu odstránená najneskôr do dvoch 

týždňov, 
-   za tento výrub bude vykonaná primeraná náhradná výsadba v pomere min. 1 : 3, na parcelách 

určených MsÚ Bardejov po realizácii výrubu, najneskôr ku dňa kolaudácie stavby, 
-   pri výsadbe budú použité pôvodné listnaté dreviny podľa predloženého návrhu výsadby a žiadateľ 

bude zaviazaný sa po dobu troch rokov o náhradnú výsadbu starať a prípadne uhynuté jedince 
počas tejto doby nahradiť novými, 

-   ostatné priľahlé dreviny budú mať upravenú korunu odborným orezom podľa normy STN 837010 – 
Ochrana prírody ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

 
 Správny orgán vyhovel týmto pripomienka a zapracoval ich výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
         
            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodlo Mesto Bardejov ako príslušný správny 
orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 
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. 

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

                                                                                MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                            primátor mesta 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje:  

- MENSK s.r.o., Penzion ZORA 50, 086 01 Bardejovské Kúpele, 085 01 Bardejov 
- Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele 
- Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík 

 
Na vedomie:  

- Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny v Prešove, Hlavná 93, 
080 01 Prešov 

- SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
- Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 77  Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje   : Milan Klimek                                                                                                Bankové spojenie  : 0456175001/5600                          
Oddelenie  : životné prostredie                             IČO : 321 842                     DIČ : 2020622923   
telefón:  ( 00421 )  054 4862 163,                  fax: ( 00421 )  054 472 2476,                           e-mail: milan.klimek@bardejov.sk 


