OBEC Žitavce
Č. j. 05/2022

V Žitavciach, 26.1.2022

ROZHODNUTIE
Obec Žitavce, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Ing. Viery
Zrubcovej zo dňa 11.1.2022 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) vydáva
pre žiadateľa: Ing. Viera Zrubcová
A. s ú h l a s
na výrub 2 ks stromov, ktoré rastú na pozemku žiadateľky, na pozemku KN-C č. 62/4 druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Žitavce
Jedná sa o dreviny :
Okrasné dreviny 2 ks s obvodom kmeňa vo výške 130cm je 70 cm u oboch.
Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y vykonávania
výrubu : napr.
1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho
obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do 31. marca a to len u drevín,
ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa
vyhlášky.
2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti.
3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť :
Zrealizovať náhradnú výsadbu 3 ks sadeníc drevín druhu – ovocné stromy ktoré budú
vysadené (uviesť miesto výsadby)na pozemkoch žiadateľky z LV 97 k.ú. Žitavce v
jarnom/jesennom období v termíne do 1.6.2023

Odôvodnen i e:
Žiadateľ Ing. Viera Zrubcová, požiadala dňa 11.1.2022 Obec Žitavce o udelenie súhlasu
na výrub 2ks stromov, ktoré rastú na súkromnom pozemku žiadateľky, na pozemku KN-C
parcelné č. 62/4 k.ú Žitavce. Žiadosť bola odôvodnená narúšaním základov vedľajšej stavby
k rodinnému domu, koreňovým systémom drevín.
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Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 17.1.2022 oznámil začatie
konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 19.1.2022 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných
stromov, boli premerané obvody kmeňov. Jedná sa o 2ks okrasných drevín.
Dreviny sa nachádzajú 20 cm od oplotenia pozemku, 20 cm od ( kmeň ) vedľajšej stavby
k rodinnému domu a 2 m o od hlavnej cesty. Konáre stromu zasahujú tesne ku hlavnej ceste.
V prípade zachovania stromu by konáre zasahovali do hlavnej cesty čo by spôsobovalo
ohrozovanie cestnej premávky.
Za výrub drevín bola uložená náhradná výsadba 3ks ovocných stromov na pozemku
žiadateľky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15
dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny
orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný
úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho
poriadku.
starosta obce
MVDr. Stanislav Strieška
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Ing. Viera Zrubcová

