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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 h) zákona č
predpisov, na základe písomnej žiadosti 
36 497 207, zo dňa 17.06.201
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
 

  
      žiadateľovi na výrub dreviny, druh: 
kmeňa 101 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej
parcele C KN číslo 5, druh pozemku: 
Žiadateľ je vlastníkom parcely, na ktorej drevina požadovaná na výrub rastie.
  
      V súlade s § 82 ods. 12) zákona 
neskorších predpisov, určuje orgán ochrany prírody bližšie podmienky vykonania výrubu, 
zabezpečujúce ochranu prírody a
1) výrub drevín je žiadateľ povinný uskuto

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

v termíne do 31. marca 2014,   
3) žiadateľ zabezpečí, aby pri v

k poškodeniu  majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,
4)  žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo
5)  žiadateľ odstráni aj pne po výrube vrátane povrcho

upraví identicky s okolím,  
6) vyrúbanú drevnú hmotu žiadate

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

výrube  dreviny, zodpovedá žiadate
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona 
neskorších predpisov je žiadate
podmienok: 
1) vysadiť 3 ks vzrastlých 

(Chamaecyparis lawsoniana
pozemku: zastavané plochy

2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo veget
vlastné  náklady, v termíne do 30. septembra 201

 

 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie16, 085 01  Bardejov 

Slovenská republika 
___________________________________________________________________________

MK                                                                                   

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 

právy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v

na základe písomnej žiadosti Sentiero s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov,
13 (ev. č. 16 463), podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

s ú h l a s 

dreviny, druh: krušina jelšová (Frangula alnus
, meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej v kat. území Bardejov na 

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ul. 
parcely, na ktorej drevina požadovaná na výrub rastie.

súlade s § 82 ods. 12) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
čuje orgán ochrany prírody bližšie podmienky vykonania výrubu, 

ujúce ochranu prírody a krajiny:  
ľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. októbra 

ľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
termíne do 31. marca 2014,    

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,
 odstráni aj pne po výrube vrátane povrchovej časti koreňového systému a

 
6) vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vy

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

  
B./ 

 
súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v

neskorších predpisov je žiadateľovi uložené uskutočniť náhradnú výsadbu za týchto 

vzrastlých drevín (cca 1–1,5 m), druh Cypruštek
Chamaecyparis lawsoniana), na tú istú parcelu  C KN číslo 5 v kat. území Bardejov, druh 

plochy a nádvoria (ul. Kellerova č. 1), 
ční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 

termíne do 30. septembra 2014 po vykonaní výrubu, 
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                              Bardejov                             
           29.07.2013                                  

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

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

, 085 01 Bardejov, IČO: 
§ 48 ods. 1 zákona č. 

znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 
vydáva 

Frangula alnus), s obvodom 
kat. území Bardejov na 

ul. Kellerova č. 1). 
parcely, na ktorej drevina požadovaná na výrub rastie. 

ochrane prírody a krajiny v znení 
uje orgán ochrany prírody bližšie podmienky vykonania výrubu, 

čného pokoja (od 1. októbra 

ní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

ýrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, 

čené na výrub, 
ňového systému a plochu 

okolitý terén vyčistí od 

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

. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
 náhradnú výsadbu za týchto 

Cypruštek Lawsonov  
kat. území Bardejov, druh 

nom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
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3) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu trch 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 
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 09.04.2013 (ev. č. 7 903), požiadala spol. Sentiero s.r.o., 
Kellerova 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 497 207, zo dňa 17.06.2013 (ev. č. 16 463), o vydanie  
súhlasu na výrub dreviny, druh: krušina jelšová (Frangula alnus), s obvodom kmeňa 101 cm, 
meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej v kat. území Bardejov na parcele C KN číslo 
5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ul. Kellerova č. 1). Žiadateľ je vlastníkom 
parcely, na ktorej drevina požadovaná na výrub rastie. Dôvodom žiadosti výrubu cca 12 m 
vysokej dreviny pri budove VÚB je, že drevina vo výške cca 160 cm nad zemou v pazuche 
stredníka a prvého najsilnejšieho bočného kostrového konára praská, o čom svedčí intenzívne 
vytekajúca miazga z praskliny. Hrozí tu riziko rozštiepenia kmeňa a odlomenia konára i celej 
koruny. Strom je hrozbou hlavne pre život a zdravie ľudí (chodcov na frekventovanom 
chodníku, nájomcov a ich klientov v budove).  
         

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 18.06.2013. V lehote do siedmich dní od zverejnenia informácie, nebolo  
doručené Mestu Bardejov písomné ani elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom 
v začatom správnom konaní.       
 
 Vzhľadom na to, že dôvodom žiadosti je poškodenie dreviny s hrozbou jej statického 
zlyhania, správny orgán požiadal o odborné stanovisko Štátnu ochranu prírody SR, 
Regionálnu správu ochrany a krajiny v Prešove. Dňa 09.07.2013 bola nimi vykonaná ohliadka 
dreviny za spoluúčasti správneho orgánu. Stanovisko k požadovanému výrobu doručia 
poštou.   

Mesto Bardejov vykonalo dňa 17.07.2013 za účasti žiadateľa miestnu ohliadku s cieľom 
posúdenia jeho zámeru, pri ktorej bolo zistené: 
- drevina, požadovaná na výrub, rastie na uvedenej parcele,  
- koruna má pre daný druh a rod typický habitus s poškodením najspodnejšieho konára, 
prasknutím  pri kmeni, so značne vytekajúcou miazgou, 
- drevina rastie cca 3 m od budovy a koruna sa dotýka jej fasády, čo má za následok nadmerné 
tienenie a s následkom znížených hygienických podmienok v administratívnej budove. 
 
 Dňa 22.07.2013 správnemu orgánu Mestu Bardejov doručené stanovisko Štátnej 
ochrany prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove:  
„Návrh riešenia: Na základe terénnej pochôdzky odporúčame výrub 1 ks kušina jelšová 
(Frangula alnus) s obvodom kmeňa 101 cm. Výrub je možné uskutočniť za dodržania 
nasledujúcich podmienok: - výrub bude realizovaný v mimovegetačnom období, t.j. október – 
marec, - kmene a konáre budú po výrube z lokality odpratané, - za vyrúbané stromy bude 
zrealizovaná náhradná výsadba o počte 3 ks zo vzrastlých sadeníc (cca 1 – 1,5 m) 
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autochtónnych drevín na ploche, ktorú určí mesto Bardejov, žiadateľ bude povinný sa 
o výsadbu starať po dobu min. troch rokov a prípadné uhynuté jedince nahradí novými. 
Odôvodnenie: Predmetná strom rastie v blízkosti budovy VÚB (cca 3 m), ktorý je vysoký cca 
11 – 13 m. Strom je v dobrej zdravotnej kondícii, bez znakov poškodenia, presychania koruny 
až na jeden najspodnejší konár vo výške cca 150 – 160 cm, ktorý je mierne prasknutý pri 
kmeni. Košatá, hustá koruna atakuje a poškodzuje fasádu a okná objektu, tieni priľahlé 
priestory všetkých troch poschodí, čo má za následok málo slnečného svetla v kanceláriách.“     
 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom 

území mesta, 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 

- Sentiero s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 
 
Na vedomie  
1)  SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
2)  Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 
3)   Štátna ochrana prírody SR, RSOPK, Hlavná 93, 080 01  Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


