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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
§69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o
predpisov, na základe písomnej žiadosti, ktorú podal
Bardejov, dňa 16.07.2013 (ev. č
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
71/1967 Zb. o správnom konaní v
 

 
žiadateľovi na výrub drevin
kmeňa 100 cm, meranými vo výške 
v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 
 

 
     V súlade s § 82 ods. 12) zákona 
neskorších predpisov, určuje orgán ochrany prírody bližšie
zabezpečujúce ochranu prírody a
1) výrub dreviny žiadateľ uskuto

v termíne do 31.03.2015,    
2) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov 

k poškodeniu majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,
3) vyrúbanú drevnú hmotu žiadate

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

výrube dreviny, zodpovedá žiadate

 
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona 
neskorších predpisov je žiadate
podmienok: 
1)  vysadiť na parcelu tú istú parcelu 

druh pozemku: zastavané ploch
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegeta

vlastné náklady, v termíne do 30. 09. 2015
3) žiadateľ zabezpečí starostlivos

uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadate
dosadbu, 

4) žiadateľ doručí na MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o
dosadby. 

 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie16, 085 01  Bardejov 

Slovenská republika 
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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 
nej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
predpisov, na základe písomnej žiadosti, ktorú podal Ján Chomják, Štefánikova 86

(ev. č. 18 454), podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona 
krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona 

správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva 

s ú h l a s 

ny, druh: 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens
vo výške 130 cm  nad zemou, rastúci na parcele 

katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy.  

A./ 

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 uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozh
,     

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

) 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./  

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
neskorších predpisov je žiadateľovi uložené uskutočniť náhradnú výsadbu 

tú istú parcelu C KN číslo 4979/32 v katastrálnom území Bardejov 
zastavané plochy, 2 ks drevín, druh: borievka (Juniperus

ční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra)  na 
termíne do 30. 09. 2015, 
čí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov 

prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadate

í na MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o vykonaní náhradnej výsadby,   resp. 
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                 Bardejov                             
31.07.2013                                  

prvom stupni vo veciach ochrany 
prechode niektorých pôsobností 

znení neskorších predpisov a 
krajiny v znení neskorších 

Ján Chomják, Štefánikova 86, 085 01 
a § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 

súlade s § 46 zákona č. 

Picea pungens) s obvodom 
na parcele CKN číslo 4979/3  

ochrane prírody a krajiny v znení 
podmienky vykonania výrubu, 

obudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

í, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí,       

okolitý terén vyčistí  od 

) 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 

katastrálnom území Bardejov 
Juniperus),  

nom období (od 1. apríla do 30. septembra)  na 

o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej  
prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ 

radnej výsadby,   resp. 
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               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 16.07.2013 (ev. č. 18 454) Ján Chomják, Štefánikova 86, 
085 01 Bardejov, požiadal o vydanie súhlasu na výrub dreviny, druh: 1 ks smrek pichľavý 
(Picea pungens) s obvodom kmeňa 100 cm, meranými vo výške 130 cm  nad zemou, rastúci 
na parcele CKN číslo 4979/3  v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: zastavané 
plochy..  Dôvod žiadosti je ohrozenie majetku a elektrického vedenia. 
 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 17.07.2013. V uvedenej lehote od zverejnenia informácie nebolo 
doručené Mestu Bardejov písomné ani elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom 
v začatom správnom konaní.      
      Na konaní dňa 29.07.2013, s cieľom posúdenia zámeru, bolo zistené: 
- drevina, požadovaná na výrub, rastie na uvedenej parcele, 
- drevina rastie cca 4 m od rodinného domu  a cca 3 m od vzdušného elektrického vedenia, 

počas vetra sa dotýka svojimi konármi elektrického vedenia, 
- svoju pôvodnú funkciu drevina neplní, v danom prostredí pôsobia rušivo, má nepriaznivý 

vplyv na zdravotný stav obyvateľov, zhoršuje hygienické podmienky bývania nadmerným 
tienením a prenikaniu svetla a tepla do obytných priestorov, 

- z konania bola vyhotovená fotodokumentácia dreviny,  požadovanej na výrub. 
 
            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:  
- Ján Chomják Štefánikova 86, 085 01 Bardejov 
- Helena Chomjáková, Štefánikova 86, 085 01 Bardejov 
 
Na vedomie:  
-  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 


