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OBEC CA K A JO V CE
OBECNÝ ÚRAD CAKAJOVCE, 951 43 C i
t.č. 037/7793790,0905 797 675, email: starosi

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť
dňa:
podpis: M
Naše číslo
462/2020

Vybavuje
M. Greguš

V Čakaj ovciach dňa
03.02.2021

ROZHODNUTIE
Obec Čakaj ovce v zastúpení starostom obce Milanom Gregušom ako príslušný orgán
štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti 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, podľa
§ 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti zo
dňa 31.10.2020
* '
vydáva súhlas
žiadateľovi: Ján KRAJANEC , 951 43 Čakajovce č. 188,
na výrub drevín:
•

Smrek obyčajný ( Picea abies ) - 1 ks, s obvodom kmeňa 60 cm,

Drevina rastie na pozemku k.ú. Čakajovce: parcela register „C“ : 200/35

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
"zákon") určuje podrobnejšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu
prírody a krajiny:
a) Výrub dreviny sa uskutoční v aktuálnom období vegetačného pokoja, najneskôr do
31.03.2021.
b) Výrub dreviny sa smie uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o súhlase na výrub.
c) Pri výrube budú použité primerané bezpečnostné opatrenia a pracovné postupy, aby
nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí ani ku škodám na majetku a okolitých
drevinách.
v

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona Obec Čakajovce ukladá náhradnú výsadbu
s podmienkami:
a) Po vykonaní výrubu žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady výkon náhradnej výsadby
najneskôr do 30.06.2022, najmenej v rozsahu:
• 2 ks ovocných stromov

b) Náhradná výsadba sa uskutoční na parcele č. 200/35, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
c) Ukončenie náhradnej výsadby stromov žiadateľ oznámi Obci Čakaj ovce, ktorá
najneskôr do 10 dní preverí kvalitu náhradnej výsadby a v prípade zistených
nedostatkov vyzve žiadateľa na ich bezodkladné odstránenie.
d) Žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje
dosadbu.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenie zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

ODÔVODNENIE
Ján KRAJANEC, 951 43 Čakajovce č. 188, podal dňa 31.10. 2020 žiadosť o vydanie
súhlasu na výrub dreviny, ktorá rastie na pozemku parcela číslo 200/35, register „C“,
z dôvodu, že drevina sa nachádzajú pri rodinnom dome, oplotení a pri miestnej komunikácii,
zároveň aj v blízkosti vedenia elektrického rozvodu. Strom je starý, poškodený a ohrozuje
zdravie susedov a tiež žiadateľa. Dňa 01.02.2021 uskutočnil OÚ Čakajovce miestnu
obhliadku pri ktorej zistil, že dôvody uvedené žiadateľom sú pravdivé. Na základe uvedených
skutočností a vzhľadom na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území, Obec Čakajovce
súhlasila s požadovaným výrubom v plnom rozsahu, pri dodržaní stanovených podmienok.
V zmysle položky 160 ods. 1) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších prepisov žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 10,00.- Eur do
pokladne OÚ Čakajovce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.
od jeho doručenia na konajúci správny orgán.
71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote

Milan

v.r. starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
1. Ján KRAJANEC, 951 43 Čakajovce č. 188
2. Obec Čakajovce pre spis
Na vedomie po právoplatnosti:
1. SIŽP, Útvar inšpekcie OP a K, Jeséniova 17D, Bratislava 831 01
2. ŠOP SR CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

