OBEC CAKAJOVCE
OBECNÝ ÚRAD CAKAJOVCE, 951 43 CAKAJOVCE 58
t.č. 037/7793790.0905 797 675. email: starosta@,cäkäioÝcfe.-sk.
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Naše číslo
523/2019

Vybavuje
M. Greguš

V Čakaj ovciach dňa
11.11.2019

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 ods. 3 a písm. d) a h) a § 68 písm. q) 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 25.10. 2019
vydáva súhlas
žiadateľovi: Obec Jelšovce , Obecný úrad Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37,
na výrub drevín: - 7 ks Baza čierna (lat. názov - Sambucus nigra) s obvodom kmeňa 8, 9, 10,
10, 10, 12, 12 cm vo výške 130 cm nad zemou, - 1 ks Jablko divé s obvodom kmeňa 12 cm vo
výške 130 cm nad zemou, - 5 ks Javor ( lat. názov - Acer pseudo piatanus ) s obvodom kmeňa
20, 27, 29, 32, 33 cm vo výške 130 cm nad zemou, - 1 ks Agát ( lat. názov - Robinia
pseudoacacia ) s obvodom kmeňa 18 cm vo výške 130 cm nad zemou, - 2 ks Orech ( Juglans
regia ) s obvodom kmeňa 29, 32 cm vo výške 130 cm nad zemou.
Dreviny rastú na pozemku k.ú. Jelšovce: parcela register „C“ č. 221 ( ostatná plocha).

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 drevín sa uskutoční v aktuálnom období vegetačného pokoja, najneskôr do
31.03.2020.
'
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b) Výrub drevín 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.
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona Obec Cakajovce ukladá náhradnú výsadbu
s podmienkami:
a) Po vykonaní výrubu žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady výkon náhradnej výsadby
najneskôr do 30.11.2020, najmenej v rozsahu:
- stromy
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6 ks Lipa veľkolistá ( Tilia platyphyllos )
5 ks Jarabina vtáčia ( Sorbus aucupária )
5 ks Jaseň štíhly kultivar ( Fraxinus angustifolia Raywood )
6 ks Javor mliečny kultivar ( Acer platanoides Cleveland )
4 ks Hruška kultivar ( Pyrus x caleriana Chanticleer)
3 ks Javor poľný ( Acer campestre )

- kríky
• 88 ks Tavolník ( Spirea cinerea Grefsheim)
• 98 ks Drieň biely ( Swida alba Sibirien )
• 134 ks Kalina obyčajná ( Viburnum opulus )
• 140 ks Čremcha strapcovitá ( Prunus padus Nana)
b) Náhradná výsadba sa uskutoční na parcele č. 221, ktorá j e vo vlastníctve žiadateľa.
c) Ukončenie náhradnej výsadby stromov a kríkov 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.
t ento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa iných
platných právnych predpisov. V prípade dôvodov uvedených v § 89 ods. 1 zákona, môže
Obec Čakajovce, na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť
alebo zrušiť. Zároveň možno, podľa § 89 ods. 2, výkon činnosti povolenej týmto
rozhodnutím vydaným na dobu určitú, na návrh účastníka konania, predĺžiť, v prípade
splnenia podmienok uvedených v § 89 ods. 2 písm. a) až e) zákona o ochrane prírody a
krajiny.

ODÔVODNENIE
Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37, podala dňa 25.10.2019 žiadosť o vydanie
súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parcela číslo 221, register „C“, z dôvodu,
že navrhnuté dreviny sú náletové dreviny o ktorých zdravotný stav doteraz nebolo postarané.
Nachádzajú sa v areály futbalového ihriska, kde v súčasnosti prebieha realizácia schváleného
projektu na revitalizáciu areálu, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť obyvateľom obce a tiež
návštevníkom na šport, relax a oddych. Realizáciou schváleného projektu bude nutné
uskutočniť výruby nevhodných jedincov, ktorí budú nahradení niekoľko násobne vyšším
počtom zdravej a udržiavanej zelene ( stromy a kríky ). Podľa schváleného projektu bude v
areály vysadených 29 kusov stromov a 460 kusov kríkov. Po realizácii projektu bude celý
areál pôsobiť ako jeden udržiavaný celok a nebude pôsobiť dojmom neudržiavanej, divo
rastúcej záhrady.
Dňa 06.11.2019 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.

Konaním uskutočneným podľa § 86 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny a podľa § 32 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní neboli zistené žiadne
skutočnosti, ktoré by prekážali vyhoveniu žiadosti a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je vo
výrokovej časti uvedené.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53.
Podľa § 54 správneho poriadku, odvolanie sa podáva na Obec Čakajovce v lehote 15
dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán. V prípade, že tento správny orgán
nerozhodne vo veci sám, postúpi ho na Obvodný úrad životného prostredia Nitra, ako
príslušnému odvolaciemu orgánu.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.

Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37
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

