1. strana z 3 Rozhodnutia č. SU – 2290/261/2015 MG zo dňa 14.04.2015

Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
č. SU – 2290/261/2015 MG
V Trenčianskej Teplej 14.04.2015

ROZHODNUTIE
Obec Trenčianska Teplá 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 a § 69 písm. d) a h) zákona č.
543/2002 Z z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon
o ochrane prírody a krajiny “ ), na základe žiadosti, ktorú podal Radko Hurtík, Žilinská
644/1, 911 01 Trenčín, v súlade s §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), podľa § 30 ods. 1 písm. j)
správneho poriadku
zastavuje

konanie

na výrub drevín, ktoré sú umiestnené na pozemku registra E KN parcela č. 437 v k. ú.
Trenčianska Teplá. Pozemok je v podielovom spoluvlastníctve: Radko Hurtík, Trenčín – 1/8,
Margita Hurtíková, Trenčín – 1/2, Branislav Horňák, Trenčianska Teplá – 1/8, Magdaléna
Račkovičová, Nová Dubnica – 1/8 a neznámy vlastník – 1/8.
Drevina
Orech kráľovský
( Juglans regia )

Obvod kmeňa vo výške
130 cm nad zemou
146 cm, 195 cm a 113 cm

Počet ks

3

O d ô v o d n e n i e.
Dňa 16.02.2015 podal žiadateľ žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú na
pozemku E KN parcela č. 437 v k. ú. Trenčianska Teplá, druh pozemku – orná pôda. Svoju
žiadosť odôvodnil tým, že zo stromov nie je žiadna úroda, na stromoch je veľké množstvo
suchých konárov padajúcich z výšky na pozemok ohrozuje pobyt osôb na pozemku ( na
zdraví a na živote ), vzhľadom na ich veľkosť je problematický ich orez a údržba.
Dňa 19.02.2015 pod č. SU – 1401/261/2015 MG bola zverejnená informácia o začatí
správneho konania na výrub drevín, zainteresovaní občania a organizácie sa za účastníka
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konania mohli prihlásiť písomne do 03.03.2015. V stanovenej lehote sa nebola evidovaná
prihláška za účastníka konania v predmetnom konaní.
Dňa 09.03.2015 bolo vydané pod č. SU-1681/261/2015 MG oznámenie o začatí konania
a nariadené ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo
dňa 09.04.2015.
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené:
Pozemok parcela č. 437 je definovaný v GP č. 45682925-32/2015 zo dňa 19.03.2015. Bolo
zistené, že produkčné dreviny uvedené v žiadosti sa nachádzajú na tomto pozemku.
Pri miestnom zisťovaní žiadateľ uviedol, že na pozemku po výrube zrealizuje výsadbu
ovocných stromov.
Podľa ustanovenia § 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny :
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa ich
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.
Žiadateľ je povinný dodržať ustanovenie § 47 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny:
Ten, kto uskutoční výrub v zmysle § 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny je
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub
drevín orgánu ochrany prírody ( Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie ) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových
ovocných drevín môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred
uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.
K oznámeniu je potrebné priložiť doklady podľa § 17 ods. 12 Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
Na základe zistených skutočností obec Trenčianska Teplá ako príslušný orgán štátnej správy
rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán. Rozhodnutie je
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Včas podané
odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
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Doručí sa :
Účastníci konania :
1. Radko Hurtík, Žilinská 644/1, 911 01 Trenčín
2. Margita Hurtíková, Žilinská 644/1, 911 01 Trenčín
3. Branislav Horňák, Mayerova 405/36, 914 01 Trenčianska Teplá
4. Magdaléna Račkovičová, SNP 2/68, 018 51 Nová Dubnica
5. Martin Horňák, zomrel - neznámy vlastník, verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianska Teplá na dobu 15 dní odo dňa
vyvesenia.
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Pripomienky boli, neboli:
Pečiatka, podpis:

Vybavuje : Ing. Miroslava Gajdošíková, tel.č.: 02/6592709

