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Číslo spisu:5096/2011, O17433/2011  Ţiar nad Hronom: 24.10.2011   
Vybavuje: Ing. Gendiarová  
 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
 
                  Mesto Ţiar nad Hronom, 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 o ochrane prírody a 

krajiny, na základe ţiadosti  Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 19 Ţiar nad Hronom (ďalej len 

"ţiadateľ") zo dňa 10.10.2011 podľa §  47 ods. 3 zákona, § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny, v konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva 

 

 

s  ú  h  l  a s 

 

ţiadateľovi na výrub 4 ks Tilia cordata (Lipa malolistá) s obvodmi kmeňov 240 cm, 160 cm, 208 cm 

a 200 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcimi na CKN p.č. 1574/21, CKN p. č. 1573/1, CKN p. 

č. 1640/1, 1641/1 a výrub 1 ks Acer platanoides (Javor mliečny) s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo 

výške 130 cm nad zemou rastúcim na CKN p.č. 1939/1 v k.ú. Ţiar nad Hronom. 

Vlastníkom  CKN p. č. 1574/21, CKN p. č. 1573/1, CKN p.č. 1640/1, 1641/1 a CKN p. č. 1939/1 v k. 

ú. Ţiar nad Hronom je Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom. 

 

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len „zákon“ ) určuje 

bliţšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny : 

 

1. pri výrube drevín ţiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny 

2. výrub drevín sa uskutoční na vlastné náklady 

3. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja od 01.10. do 31.03.  

 

II. podľa § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny : 

 

             Ţiadateľ – Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 19 Ţiar nad Hronom zabezpečí na svoje 

náklady do 31.12.2012 primeranú náhradnú výsadbu. Ţiadateľ vysadí na  parcele CKN p.č. 1574/21, CKN p. 

č. 1573/1, CKN p. č. 1640/1, 1641/1 4 ks Tilia cordata (Lipa malolistá) a na CKN p.č. 1939/1 v k. ú. Ţiar nad 

Hronom vysadí 2 ks Acer platanoides (Javor mliečny). 

Vlastníkom CKN p. č. 1574/21, CKN p. č. 1573/1, CKN p. č. 1640/1, 1641/1 a CKN p. č. 1939/1 

v k. ú. Ţiar nad Hronom je Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom.    

      

   

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môţe správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu súhlas 

zmeniť alebo zrušiť. 
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O d ô v o d n e n i e : 

 Listom zo dňa 10.10.2011 poţiadal ţiadateľ o výrub Tilia cordata (Lipa malolistá) 4 ks  s obvodmi 

kmeňov 240 cm, 160 cm, 208 cm a 200 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, Acer platanoides (Javor 

mliečny) 1 ks s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.   

Ţiadateľ odôvodňuje svoju ţiadosť tým, ţe CKN p. č. 1574/21, CKN p. č. 1573/1, CKN p. č. 1640/1, 

1641/1 sa nachádzajú v blízkosti hranice ochranného pásma. Stromy sú napadnuté Uhliarikom páleným 

(Ustulia deusta). Na báze kmeňa sú viditeľné poškodenia spôsobené bielou hnilobou a vytvárajú sa čierne, 

uhoľnaté povlaky - plodnice s vyklenutým okrajom. Stromy sú nebezpečné a môţu sa zlomiť aj bez 

viditeľných symptómov v korune. 

Acer platanoides (Javor mliečny) je napadnutý hubovým ochorením, ktoré prechádza z kmeňa do koruny 

stromu.  

Stromy môţu ohroziť zdravie ľudí prechádzajúcich po chodníku, alebo spôsobiť škody na majetku.  

 

Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Vzhľadom  na  hore  uvedené  skutočnosti  a na to, ţe výrub sa uskutoční v intraviláne mesta, Mesto 

Ţiar nad Hronom rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Ţiadateľ  je v zmysle § 4 zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení ďalších 

nariadení  vo veci vydania rozhodnutia (súhlas na výrub dreviny ) oslobodený od poplatkov. 

  

 

 

P o u č e n i e :  

Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie na Mestskom úrade v Ţiari nad Hronom 

Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom v lehote do 15 dní od jeho doručenia. 

Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

                                                                                    

                                                                                              

 

Rozhodnutie sa doručí   

Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 

Na vedomie  

SIŢP - inšp. ochrany prírody, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ivan Černaj 

                                                                                                     primátor                                                  

 

 

 

 
 
      
   
 
 

 


