
 

 OBEC    Častkov, 906 04  Častkov č. 35 

 
Č. j. : OcUCas-8/2023      V Častkove, dňa 14.3.2023          

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Obec Častkov ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií 

z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov 

a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Obec Rovensko, 905 01 Rovensko č. 

146,  IČO: 00 309 931, ako vlastníka nehnuteľnosti, zo dňa 10.3.2023  podľa § 47 ods. 3 zákona 

a v súlade s ustanovením § 46  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 

Obec Rovensko, 905 01  Rovensko 146 

s ú h l a s 

 

na výrub 3 kusov stromov – Prunus  avium syn. Cerasus avium Moench v počte 2 ks a Tilia 

cordata v počte 1 ks, ktoré rastú  na pozemku  KN-E č. 91/3 druh pozemku ostatná plocha  k. ú. 

Rovensko. Stromy sú presne definované v sprievodnej správe Inventarizácie a pasportizácie 

drevín na parc. č. 1990/71, 91/3 v k. ú. Rovensko. 

 

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y  vykonávania 

výrubu :   

 

1. Výrub drevín je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase vegetačného pokoja 

v termíne do 31.3.2023.  

2. Drevná hmota po výrube bude využitá vlastníkom pozemku. 

 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi  p o v i n n o s ť : 

 

Zrealizovať náhradnú výsadbu 15 ks ihličnatých  drevín,  ktoré budú vysadené na pozemku 

KN-E č. 91/3 v k. ú. Rovensko v jarnom/jesennom období v termíne do 31.12.2023. 

 

O d ô v o d n e n  i  e : 

 

Žiadateľ Obec Rovensko, 905 01  Rovensko 146, IČO: 00 309 931, ako vlastník 

nehnuteľnosti požiadal dňa 10.3.2023 Obec Častkov o udelenie súhlasu na výrub dreviny - 3 kusy  

Prunus  avium syn. Cerasus avium Moench v počte 2 ks a Tilia cordata v počte 1 ks, ktoré 

rastú pri rímsko-katolíckom kostole na pozemku KN- E č. 91/3.  

 

Na základe podaného návrhu správny orgán listom Č. j. OcuCas-8/2023 zo dňa 10.3.2023 

oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 13.3.2023 boli posúdené dôvody výrubu 

požadovanej dreviny. Zdravotný stav drevín je veľmi zlý a na základe správy, ktorá je súčasťou 

Inventarizácie a pasportizácie drevín sú určené na výrub. Za výrub drevín bude uložená 

primeraná náhradná výsadba 15 ks  ihličnatých drevín, ktoré budú vysadené na pozemku KN- E 

č. 91/3 v k. ú. Rovensko  v jarnom/jesennom období v termíne do 31.12.2023. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 

dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny 

orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný 

úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho 

poriadku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Eva Černeková 

                   starostka obce 

    

 

 

 

 

 

 

      Doručí sa: 

      Účastníci konania: 

1. Obec Rovensko, Rovensko 146, 905 01  Rovensko  

2. Spis 
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1. Za povolený výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

   prírody a krajiny (ďalej len " zákon"), obec vo výroku rozhodnutia uvádza aj 

   § 48 ods. 1 zákona, podľa ktorého v prvom rade ukladá žiadateľovi povinnosť 

   uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v prípade, že nemôže 

   uložiť náhradnú výsadbu uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej 

   hodnoty dreviny, ktorú vypočíta podľa § 34 a 36 vykonávacej vyhlášky. 

   Uloženie nižšej finančnej náhrady ako je vypočítaná výška spoločenskej 

   hodnoty dreviny treba v rozhodnutí zdôvodni ť, 

2. vo výroku súhlasu je potrebné uvádzať parametre drevín, o výrube ktorých sa 

   rozhodovalo (aj tých, čo sa môžu vyrúbať , ako aj tých, výrub ktorých nebol 

   povolený), aby bolo jasné, či obec bola oprávnená v zmysle zákona 

   posudzovať možnosť ich výrubu; v prípade, že dreviny rastú na miestach 

   uvedených v § 47 ods. 5, kedy nie sú rozhodné parametre drevín, je potrebné 

   vo výroku súhlasu citovať aj "§ 47 ods. 5" a ďalej skonkretizovať miesto 

   uvedené v tomto ustanovení (napr. že dreviny rastú v NP, v CHKO, vo verejnej 

   zeleni ....) - opäť je potrebné tieto skutočnosti uviesť pri drevinách povolených 

   výrub , ako aj pri drevinách, výrub ktorých nebol povolený, 

3. k stanoveniu bližších podmienok vykonávania činnosti - výrubu drevín 

   oprávňuje obec § 82 ods. 12 zákona, preto je potrebné bližšie podmienky 

   vykonávania výrubu  uvádzať s citovaním ustanovenia § 82 ods. 12 zákona, 

4. v prípade, že obec vydá súhlas na výrub len na určitý počet drevín z 

   požadovaného počtu, je potrebné vo výroku uviesť , na výrub ktorých drevín a 

   prečo súhlas nevydala, 

5. termín uskutočnenia výrubu  je potrebné viazať na mimohniezdne obdobie  

  a na obdobie vegetačného pokoja.  Je potrebné  určiť presný termín výrubu 

  Platnosť súhlasu  možno limitovať podľa potreby  napr. na dva roky, 

6. v prípade, že dôvodom pre vydanie súhlasu na výrub drevín je realizácia 

   stavebnej činnosti, odporúčame uskutočnenie výrubu podmieniť existenciou 

   právoplatného stavebného povolenia, 

7. uloženie náhradnej výsadby je potrebné viazať na konkrétne druhy drevín (pri 

   realizácii náhradnej výsadby v obývaných častiach miest a obcí, hlavne pred 

   detskými škôlkami, školami, zdravotnými zariadeniami atď. treba zohľadniť i 

   vhodnosť navrhnutých drevín z pohľadu alergénnosti), presne stanovené 

   miesto (k. ú., parc. číslo) a určenie termínu, do ktorého musí byť  náhradná 

   výsadba zrealizovaná (napr. do kolaudačného  konania stavby, do presne určeného 

   termínu alebo napr. do 6 mesiacov od uskutočnenia výrubu, za predpokladu, 

   že termín uskutočnenia výrubu bude žiadateľ povinný ohlási ť na obec), 

   určenie termínu uskutočnenia náhradnej výsadby úzko súvisí s termínom 

   uvedeným v odseku 5, 

8. v prípade, že obec ukladá náhradnú výsadbu na pozemku, ktorého vlastníkom 

   nie je žiadateľ, odporúčame ukladať  žiadateľovi aj starostlivosť o vysadené 

   dreviny (§ 48 ods. 1 zákona) v lehote stanovej zákonom  t.j. najviac na dobu 3 

   rokov, obec však nesmie opomenúť nutnosť vyžiadať si predchádzajúci súhlas 

   vlastníka pozemku s výsadbou a starostlivosťou o vysadené dreviny v súlade 

   § 48 ods. 2 zákona. 


