Starosta obce

956 13

Č.j.: 71/2012

Hru š ovaň v

Hrušovany :21.2.2012

ROZHODNUTIE

Obec Hrušovany v zastúpení starostom obce lng. Jozefom Bencom, ako príslušný správny
orgán v prenesenom výkone 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“)3na základe žiadosti Obce
Hrušovany adresa Hrušovany 346 PSČ 956 13, zo dňa. 23.1.2012, podľa § 47 odsek 3,
v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v y d á v a , žiadateľovi
Obci Hrušovany, 95613 Hrušovany 346

súhlas
na výrub drevín

1 ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 1 ks 112 cm, 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 1
ks 114 cm, 6 ks tuja s obvodom kmeňa od 31-35 cm vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny
rastú na pozemku žiadateľa Obce Hrušovany, 956 13 Hrušovany 346 parc.č.3/4 a 3/5, v k.ú.
Hrušovany
a zároveň žiadateľovi:
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona, určuje bližšie podmienky vykonania výrubu
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. výrub sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia
2. výrub bude vykonaný v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do 31.3.)
3. kópiou právoplatného rozhodnutia sa musí realizátor výrubu preukázať na
požiadanie kontrolných orgánov.

II.v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú
výsadbu:
1. v rozsahu 15 ks tuja na par c, č. 3/4 a 5 ks lipa malolistá na pare. č. 1888 v termíne do
31.12.2013
2. ukončenie náhradnej výsadby oznámi žiadateľ písomne Obci Hrušovany, do 5 dní od
ukončenia činnosti, za účelom vykonania kontroly predpísanej náhradnej výsadby
Ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, ako aj ostatné právne predpisy, zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa
platných právnych predpisov.
V prípade dôvodov uvedených v § 89 odsek 1 zákona, môže Obec Hrušovany, na návrh
účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Zároveň
možno, podľa § 89 odsek 2, výkon činnosti povolenej týmto rozhodnutím vydaným na dobu
určitú, na návrh účastníka konania, predĺžiť, v prípade splnenia podmienok uvedených v § 89
odsek 2 písm. a/ až e/ zákona o ochrane prírody a krajiny.

Odôvodnenie

Žiadateľ Obec Hrušovany, 956 13 Hrušovany 346, požiadal dňa 23.1. 2012 tunajší
úrad o vydanie súhlasu na výrub drevín v rozsahu 1 ks lipa malolistá, 1 ks smrek obyčajný
a 6 ks tuja.
Žiadateľ ako dôvod na výrub udáva: Stromy prekážajú pri vybudovaní prístrešku pri dome
smútku, niektoré ohrozujú náhrobné pomníky.
Uvedená parcela 3/4 je vo vlastníctve žiadateľa a parcela 1888 je v dlhodobom nájme PD
Ponitrie Presel any. Dňa 23.1.2012 sa uskutočnila miestna obhliadka, pri ktorej bolo zistené,
že dôvody uvádzané v žiadosti sú opodstatnené. Správny orgán preto s výrubom uvedených
drevín súhlasí.
Spoločenská hodnota drevín určených na výrub bola vyčíslená podľa vyhlášky 24/2003
Z.z. na sumu 5 935,02 eur.
Konaním uskutočneným podľa § 86 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
a podľa § 32 zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by
prekážali vyhoveniu žiadosti a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrolcovej
časti.
Správny poplatok - oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č.145/1995 Z.z.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 správneho poriadku.
Podľa § 54 správneho poriadku, odvolanie sa podáva na Obec Hrušovany v lehote do 15
dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám.
postúpi ho na Obvodný úrad životného prostredia Nitra, ako príslušnému odvolaciemu
orgánu.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.

Ing. Jozef Benca
starosta obce

Doručuje sa účastníkom konania:
1/Obec Hrušovany, 956 13 Hrušovany 346

Na vedomie: (po právoplatnosti rozhodnutia)
3. ŠOP SR - správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra
4. SIŽP —Inšpektorát životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny, Prievozská 30
821 05 Bratislava

