OBEC HAŽÍN, Obecný úrad 122, 072 34 Zalužice
Č. j. 1/2015

V Hažíne, dňa: 18.2.2015
ROZHODNUTIE

Obec Hažín, v zastúpení starostkou obec Ing. Mariannou Šimkovou, ako miestne
príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1, písm. e) v spojitosti s § 69 ods. 1,
písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel
a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších noviel
vydáva
žiadateľovi Ján RIDZOŇ, bytom 072 34 Hažín 158, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
s ú h la s

na

výrub

3 ks dreviny Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňa 75cm, 60cm, 55cm meraných
vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na parcele č. 355, k. ú. Hažín.
V súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. .z. o ochrane prírody a krajiny
určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. Výrub vyznačených drevín je možné uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia v čase vegetačného pokoja v termíne do 30.04.2015
2. So vzniknutým odpadom z vyrúbanej dreviny nakladať v zmysle osobitných predpisov
v odpadovom hospodárstve.
3. Mechanizmy na výrub bude používať len v dobrom technickom stave a tak, aby
nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných vôd.
4. Výrub realizovať tak, aby nevznikla škoda tretej strane.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ukladá
náhradnú výsadbu takto:
1. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady v termíne do 31.12.2015 náhradnú výsadbu 3 ks
dreviny na parcele č. 355, k. ú. Hažín.
2. Žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje
dosadbu.
Prípadné nároky tretích strán na náhradu škody vzniknutú ťažbou, manipuláciou
a odvozom drevnej hmoty, je potrebné uplatňovať u žiadateľa, ktorý je povinný v zmysle
osobitného právneho predpisu vzniknutú škodu uhradiť.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
môže obec Hažín na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné zákony, predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
O d ô v o d n e n i e:
Žiadosťou zo dňa 16.2.2015 doručenou tunajšiemu úradu dňa 16.2.2015, požiadal
žiadateľ, v zmysle § 47, ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. .z o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších právnych predpisov o udelenie súhlasu na výrub 3ks drevín smreka
obyčajného, rastúcich na parcele č. 355 v k. ú. Hažín. Dôvod k výrubu stromov žiadateľ
uvádza: rekonštrukcia rodinného domu a prístavby.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 16.2.2015 oznámil začatie
konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Na miestnom šetrení dňa 18.2.2015, po dôkladnom zvážení všetkých skutočností
a po odbornom posúdení, bola žiadosť posúdená ako opodstatnená a neboli vznesené
námietky voči výrubu stromu.
Obec Hažín pri rozhodovaní o výrube stromu vychádzala zo záverov miestnej obhliadky.
Orgán štátnej ochrany prírody a krajiny, obec Hažín, v zastúpení starostky obce Ing.
Marianny Šimkovej, na základe posúdenia predmetného podania a na základe vyššie
uvedených skutočností, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Predmetný úkon je spoplatňovaný v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 6,50 EUR a bol zaplatený do pokladne obce
Hažín dňa 18.2.2015.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia na Obecný úrad v Hažíne. Včas podané odvolanie má odkladný
účinok podľa § 55 vyššie citovaného zákona. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku, preskúmať súdom.

Ing. Marianna Šimková
starostka obce

