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Č. OUHZ/127/2021/239-005   Hrnčiarske Zalužany, 26.10.2021 
   

 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, podľa 

ust. § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a podľa § 69 zákona 

NR SR 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  od 

Žiadateľ: Eva Bolhová, Záhradná 306, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 218 

  

(ďalej len „žiadateľ“) doručenej tunajšiemu úradu dňa 01.10.2021 vo veci udelenia súhlasu na výrub 

drevín rastúcich mimo les podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny  

v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o správnom konaní“) vydáva žiadateľovi 

 

s ú h l a s 

 

na výrub drevín v druhovom zložení: 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 102 cm, 1 ks 

borovica (Pinus taeda L.) s obvodom kmeňa 116 cm, na pozemku KNC parc. č. 111/2 v katastrálnom 

území Hrnčiarske Zalužany. 

 

I.  V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny určuje orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny podrobnejšie podmienky vykonávania výrubu drevín zabezpečujúce ochranu 

prírody a krajiny a zároveň obmedzuje ich časovú platnosť: 

1. Výrub drevín uskutočniť v termíne od právoplatnosti tohto rozhodnutia  do konca februára 

2022. 
2. Postupovať v súlade s § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúceho sa všeobecnej ochrany 

rastlín a živočíchov, pri vykonávaní výrubu drevín a súvisiacich činností, ktoré môžu ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

3. Pri výrube drevín a súvislých činností minimalizovať negatívne zásahy (poškodenia)  

na ostávajúcej vegetácii a pôde. 

4. Za dodržanie všetkých podmienok uvedených v tomto rozhodnutí zodpovedá v plnom rozsahu  

žiadateľ o výrub drevín (aj za práce uskutočnené na základe zmluvy). 

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa žiadateľovi ukladá povinnosť 

uskutočniť náhradnú výsadbu drevín takto: 

1. Žiadateľ uskutoční na vlastné náklady v termíne do 31.10.2022 na pozemku CKN parc. č. 111/2 

katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany náhradnú výsadbu podľa § 48 ods. 3 zákona o ochrane 

prírody a krajiny  a to 2 ks dreviny podľa vlastného výberu, vhodné do daných klimatických 

podmienok.   

2. Zabezpečiť intenzívnu starostlivosť o vysadené dreviny (polievanie, okopávanie, hnojenie, 

ošetrovanie) po dobu 3 rokov odo dňa uskutočnenia náhradnej výsadby a v prípade vyhynutia 

vysadeného sadbového materiálu zrealizovať aj opakovane jeho dosadenie. 

3. V termíne do 15 dní od uskutočnenia náhradnej výsadby žiadateľ doručí na konajúci správny 

orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby. 
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Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny zostávajú 

vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Na Obec Hrnčiarske Zalužany bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť od Evy Bolhovej, Záhradná 

306, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 218 (ďalej len „žiadateľ“) o udelenie súhlasu na výrub drevín 

rastúcich mimo les podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Predmetom žiadosti je výrub drevín 

v druhovom zložení 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 102 cm, 1 ks borovica (Pinus 

taeda L.) s obvodom kmeňa 116 cm, na pozemku KNC parc. č. 111/2 v katastrálnom území Hrnčiarske 

Zalužany.  Dôvodom výrubu drevín je, že dreviny sú v tesnej blízkosti stavby, ohrozujú bezpečnosť 

a zdravie osôb.  

Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a 

krajiny zverejnil dňa 07.10.2021 na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany informáciu o začatí 

predmetného správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 

chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona a zároveň určil lehotu do termínu 8 dní odo dňa 

zverejnenia na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 

v začatom správnom konaní. V stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne žiadosti byť 

účastníkom konania.  

Obec Hrnčiarske Zalužany listom pod. č. OUHZ/127/2021/239-003 zo dňa 19.10.2021 podľa § 

21 zákona o správnom konaní nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 

25.10.2021 so stretnutím na mieste výrubu. Tunajší úrad konštatoval, že dôvod na výrub dreviny uvedený 

v žiadosti, je opodstatnený, tak ako bol uvedený v žiadosti. Dreviny sa nachádzajú v tesnej blízkosti 

stavby, ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ohrozujú nehnuteľnosť. Účastník konania na ústnom 

pojednávaní nemal žiadne pripomienky k predmetu konania.  

Žiadateľ bol upozornený, že v rozhodnutí budú stanovené podmienky, za ktorých je možné výrub 

drevín zrealizovať. Dreviny, ktoré sú predmetom súhlasu na výrub rastú v k.ú. Hrnčiarske Zalužany na 

území, kde v súlade s § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany (tzv. všeobecnej) 

a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia vyžadujúce si osobitný režim ochrany ani iné vyššie záujmy 

ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny.  

Obec Hrnčiarske Zalužany pri svojom rozhodovaní zistila presne a úplne skutkový stav veci a za 

týmto účelom si obstarala potrebné podklady pre rozhodnutie. Všetky predložené dôkazy hodnotila 

jednotlivo a  spolu vo vzájomných súvislostiach. Vzhľadom na skutočnosť, že v žiadosti uvádzaný dôvod 

je opodstatnený, tunajší úrad nemá námietky voči výrubu týchto drevín rastúcich na pozemku drevín na 

pozemku CKN  parc. č. 111/2 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, kde  v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny 

stanovil podmienky uskutočnenia výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny, obmedzil ich časovú 

platnosť. Náhradná výsadba musí byť vykonaná podľa bodu II. výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 10,- € bol uhradený v zmysle  položky 160 č. 1 zák. č. 145/1995 Z. z. 

v znení neskorších predpisov a noviel v hotovosti. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní odvolanie 

v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec Hrnčiarske Zalužany. Ak 

toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 

eho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

                   Ing. Branislav Nociar 
                                                                                                             starosta obce 

 
Doručí sa:   

1. Eva Bolhová, Záhradná 306, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

2. Erich Bolha, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 287 

3. Terézia Černová, Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica - Sásová 


