Číslo spisu: 1528/2017/OVŽ – 4561/2017 EM

V Hriňovej dňa 30.08.2017

Vybavuje: Ing. Mésárošová

ROZHODNUTIE
Obec Látky, ako príslušný orgán štátnej správ 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 vyššie územné celky a podľa § 64 ods. 1 písm. e) a podľa § 69 ods. 1 písm. d) a f) 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 Novozámockého bytového družstva, Nábrežná 22,
940 01 Nové Zámky, zo dňa 16.08.2017, podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 12 zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) vydáva

súhlas
žiadateľovi na výrub 3 ks drevín, Smrek obyčajný (Picea abies), s obvodom 115, 114, 136 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na
pozemkoch C-KN p.č. 461/133, ostatné plochy, o výmere 53 m2, C-KN p.č. 461/134, ostatné
plochy, o výmere 68 m2 , v k. ú. Látky, vo vlastníctve žiadateľa.

I. Obec Látky podľa § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov určuje pre výrub tieto podmienky:
1. Výrub drevín sa uskutočniť v čase vegetačného pokoja, v termíne:
od 1. októbra 2017 do 31.marca 2018
od 1. októbra 2018 do 31.marca 2019
2. Pri výrube drevín

žiadateľ zabezpečí, aby sa

nepoškodili okolité

dreviny, nedošlo škode

na majetku a nebolo poškodené zdravie ľudí.
3. Žiadateľ
kmene,

z pozemkov C-KN p.č. 461/133, C-KN p.č. 461/134, odstráni drevnú hmotu, t. j.

konáre hneď po zrealizovaní výrubu.
4. Výrub bude vykonaný odborne spôsobilou osobou.

II. Obec Látky podľa § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
ukladá žiadateľovi:
a) uskutočniť na vlastné náklady v termíne do 31. mája 2020, náhradnú výsadbu v rozsahu 4 ks
sadeníc Smrek obyčajný (Picea abies), na pozemkoch C-KN p.č. 461/133,

C-KN p.č. 461/134,

v k.ú. Látky
b) zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3
prípade

rokov odo dňa jej uskutočnenia,

vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizovať dosadbu,

Odôvodnenie:
Na spoločný obecný úrad pre ochranu prírody a krajiny so sídlom v Hriňovej č. 1612, bola dňa
16.08. 2017 doručená žiadosť doručená žiadosť Novozámockého bytového družstva, Nábrežná 22,
940 01 Nové Zámky, o výrub 3 ks drevín, Smrek obyčajný (Picea abies), rastúcich mimo les, v k.ú.
Látky, na pozemkoch C-KN p.č. 461/133, ostatné plochy, o výmere 53 m2, C-KN p.č. 461/134,
ostatné plochy, o výmere 68 m2 , vo vlastníctve žiadateľa.
Začatie konania bolo oznámené žiadateľovi oznámením zo dňa
1528/2017/OVŽ – 4561/2017 EM.

21.08.2017 pod č. spisu

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 28.08.2017, na ktorom bolo zistené, že
uvedené dreviny rastú v tesnej blízkosti rekreačnej chaty a dosiahli rubnú zrelosť. Počet drevín, ktoré
je potrebné vyrúbať bol upresnený priamo v teréne, na miestnom šetrení a žiadateľovi sa vydáva
súhlas na výrub 3 ks drevín, Smrek obyčajný (Picea abies), s obvodom 115, 114, 136 cm meraným
vo výške 130 cm nad zemou, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemkoch CKN p.č. 461/133, ostatné plochy, o výmere 53 m2, C-KN p.č. 461/134, ostatné plochy, o výmere 68
m2 , v k. ú. Látky, vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ plánuje použiť získanú drevnú hmotu na palivové účely.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania
alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Správny poplatok bol uhradený, podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je
prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní, odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia na MsÚ v Hriňovej.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručuje:
1. Novozámocké bytové družstvo, Nábrežná 22, 940 01 Nové Zámky
2. Obec Látky, Látky 36

Mgr. Ľubomír Bahleda
starosta obce

