Obec Žitavce
Č.j. 14/2022

Dňa: 17.2.2022

Zápisnica
z ústneho pojednávania správneho konania spojeného s miestnou ohliadkou vo veci
vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C č. 960/11 k. ú. Žitavce,
konaného dňa 17.2. na mieste obhliadky
Prítomní :
Meno :
Miroslava Sojková, Žitavce 74, 952 01
MVDr. Stanislav Strieška, starosta obce

Podpis :

Predbežné zistenie :
Referent ochrany prírody Obce Žitavce začal o 8,30 hod. ústne pojednávanie a zistil, že na
konaní sú prítomní všetci pozvaní.
Zároveň prítomných účastníkov konania poučil o ich právach vyplývajúcich zo zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), najmä o práve uplatniť pri
ústnom pojednávaní svoje pripomienky, námety, prípadne aj návrhy.
Predmet pojednávania :
Predmetom pojednávania je udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v zmysle podanej žiadosti p. Miroslavy Sojkovej zo dňa 9.2.2022
Priebeh pojednávania :
Po predbežných hore uvedených zisteniach pracovník ochrany prírody a krajiny oboznámil
prítomných s obsahom žiadosti.
Navrhovateľ žiada o výrub 3ks drevín, ktoré na súkromnom pozemku, na pozemku
KN-C č960/11 k. ú. Žitavce.
Na ústnom pojednávaní bola vykonaná ohliadka drevín požadovaných na výrub.
Jedná sa o dreviny týchto druhov a rozmerov :
1ks Smrek strieborný
obvod kmeňa vo výške 1,3 m 110cm
1ks Tuja obyčajná
obvod kmeňa vo výške 1,3 m 60cm
1ks Tuja strieborná
obvod kmeňa vo výške 1,3 m 56cm
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Pri miestnom šetrení bolo konštatované nasledovné :
Dreviny sú vysadené veľmi tesne vedľa seba a ich tesná blízkosť zabraňuje ich normálnemu
rastu. Preto dochádza k ich vzájomnému poškodzovaniu.
Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade vydania súhlasu na výrub drevín mu orgán
ochrany prírody (obec) uloží v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny povinnosť vykonať primeranú náhradnú výsadbu v počte 5ks drevín
v zložení :
Okrasné dreviny. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody (obec) uloží
povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Finančná
náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov
spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
Za nesplnenie povinnosti môže byť uložený sankčný postih.

Podpis žiadateľa : ......................................

Vo veci bude vydané rozhodnutie, ktoré bude účastníkovi konania doručené.*
Ústne pojednávanie bolo skončené o 9,00 hod., zápisnica bola (nahlas diktovaná*) prečítaná
a prítomnými podpísaná:

..........................

............................

