OBEC
Č. j. 14/2022

V Žitavciach dňa:21.2.2022,

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 p. Miroslavy
Sojkovej zo dňa 9.2.2022 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 p. Miroslavu Sokovú, súdom určenú ako zástupkyňu maloletej Natálii Sojkovej
A. s ú h l a s
na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na súkromnom pozemku maloletej, na pozemku KN-C
č. 960/11 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Žitavce
Jedná sa o dreviny :
1ks Smrek strieborný
1ks Tuja obyčajná
1ks Tuja strieborná

obvod kmeňa vo výške 1,3 m 110cm
obvod kmeňa vo výške 1,3 m 60cm
obvod kmeňa vo výške 1,3 m 56cm

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 konca februára
nasledujúceho roku 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 5 ks drevín okrasných, ktoré budú vysadenéna súkromnom
pozemku žiadateľky k. ú. Žitavce jarnom/jesennom období v termíne do 31.12.2023
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Odôvodnen i e:
Žiadateľka p. Miroslava Sojková, požiadala dňa 9.2.2022 Obec Žitavce o udelenie
súhlasu na výrub 3ks stromov, ktoré rastú na súkromnom pozemku majiteľky ktorú zastupuje
v tomto konaní, na pozemku KN-C parcelné č. 960/11 k.ú.Žitavce. Žiadosť bola odôvodnená
výsadbou nových stromov.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 9.2.2022 oznámil začatie
konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 17.2.2022 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných
stromov, bol spresnený druh drevín a boli premerané obvody kmeňov. Jedná sa o dreviny druhu
Smrek strieborný, Tuja obyčajná a Tuja strieborná.
Dreviny rastú v tesnej vzájomnej blízkosti, v blízkosti rodinného domu a betónového
oplotenia. Vzhľadom na ich tesnú blízkosť ich rast nie je v súlade ich normálnym vývojom. Ich
tesný rast spôsobuje vzájomné poškodzovanie drevín. Dôvod výsadby je nových drevín sa javí
ako legitímny z dôvodu lepšieho rozmiestnenia drevín a ich vzájomných vzdialeností. Na
pozemku žiadateľky sa nachádza množstvo kríkov a iných okrasných drevín. Súhlas je udelený
z dôvodu zabezpečenia ochrany osôb, majetku a v neposlednom rade správnemu rastu novo
vysadených drevín. Žiadateľka bola poučená o potrebe zistenia si potrebných vzdialeností pri
výsadbe.
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
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Žiadateľ

