
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2020/017157-015

Nové Zámky
05. 11. 2020

Rozhodnutie
o vydaní súhlasu na výrub drevín

Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 ods. 1 zákona č.525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ust. § 68 písm. c) a m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 46 a ust. § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti od Obce Podhájska, Zdravotnícka
322/2, 941 48 Podhájska, prijatej dňa 28. 08. 2020

vydáva pre Obec Podhájska, IČO: 00309192:

A. súhlas podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce na pozemku podľa E-KN
parc.č. 984 v k.ú. Svätuša v nasledovnom rozsahu : súvislé krovité porasty s plochou 1950 m2, druh
krovín: Rosa canina (ruža šípová), Sambucus nigra (baza čierna), Prunus domestica (mirabelka),Prunus
spinosa (trnka obyčajná) podľa vyznačenia na situačnej mape, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

I. Podľa ust. § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
sa určujú nasledovné podmienky vykonania výrubu drevín:

1. Výrub drevín sa vykoná v období vegetačného pokoja a v mimohniezdnom období od 1.10. do 01.03.
bežného roka po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Vykonávateľ výrubu drevín musí byť pred začatím výrubu preukázateľne písomne oboznámený s týmto
rozhodnutím.
3. Pri výrube drevín nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých stromov a krovitých porastov rastúcich mimo
pozemku podľa E-KN par.č. 984 v k.ú. Svätuša, ktoré sa nebudú rúbať, prípadné vzniknuté škody na
drevinách znáša vykonávateľ výrubu.
4. Žiadateľ je povinný minimálne 3 dni vopred oznámiť termín začatia výrubu drevín a termín ukončenia
výrubu drevín Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie a na Štátnu
ochranu prírody SR, Správu CHKO Dunajské luhy, Dunajská Streda elektronicky alebo emailom na
uvedené subjekty.
5. Po vykonaní výrubu drevín sa odstráni všetka drevná hmota z vyrúbaných drevín.
6. Žiadateľ oznámi písomne ukončenie výrub drevín správcovi -SPF Bratislava.

II. Podľa ust. § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
sa ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby na náklady žiadateľa v nasledovnom rozsahu:
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1. Náhradná výsadba sa uskutoční vo vhodnom agrotechnickom termíne do 01.03. 2024 na pozemkoch:
1.1. za hranicami zastavaného územia obce podľa E-KN parc.č. č. 144/2 v k.ú. Belek a podľa C-KN
parc.č. 1899/87 v k.ú. Svätuša v rozsahu 50 ks stromov, výber z druhov: pagaštan konský (Aesculus
hippocastanum), orech kráľovský (Juglans regia), moruša biela (Morus alba), moruša čierna (Morus
nigra), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor poľný (Acer campestre), javor
mliečny (Acer platanoides), javor tatársky (Acer tataricum).
1.2. v zastavanom území obce podľa C-KN parc.č. 529/1, 188/6 a podľa E-KN parc.č. 191, 192, 362/1
v k.ú. Svätuša v počte 25 ks listnatých druhov stromov a 100 ks kríkov podľa vlastného výberu, vhodné
na doplnenie verejnej zelene.
2. Pri výsadbe stromov použiť predpestované sadenice I. akostnej triedy, s obvodom kmeňa 18 – 20 cm
so založenou korunou, stabilitu vysadeného stromu zabezpečiť 3 opornými kolmi dĺžky min. 2 m.
3. V prípade vyhynutia vysadenej dreviny zrealizovať za ňu novú výsadbu.
4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu na pozemku podľa C-KN parc.č.
1899/87 v k.ú. Svätuša po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia.
5. Ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie vykonávať podľa technickej normy STN 83
7010.
6. Žiadateľ doručí na Okresný úrad Nové Zámky písomne doklad o vykonaní náhradnej výsadby s
uvedením parc.č. pozemku, počet a druh drevín do 10 dní od uskutočnenia celej určenej náhradnej
výsadby.

III. Podľa ust. § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sa určuje čas platnosti tohto súhlasu do dňa 01.03.2024.

B. zastavuje konanie podľa ust. § 82 ods. 9 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov vo veci žiadosti na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia
obce na pozemku podľa E-KN parc.č. 984 v k.ú. Svätuša na celkovej ploche 1300 m2, a to stromov, druh:
agát biely (Robinia pseudoacacia) a orech kráľovský (Juglans regia) ktorých obvod kmeňa je do 40 cm
meraný vo výške 130 cm nad zemou, nakoľko sa na ich výrub podľa ust. § 47 ods. 4 písm. a) zákona o
ochrane prírody a krajiny nevyžaduje vydanie súhlasu podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny.

Osoby, ktoré majú podľa ust. § 79 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov oprávnenia a povinnosti členov stráže prírody, sú podľa ust. § 77 ods. 1 písm. b) cit. zákona
oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa osobitných
predpisov.

Ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
ako aj ostatné právne predpisy zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Z dôvodov uvedených v ust. § 89 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov môže Okresný úrad Nové Zámky na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu toto
rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Odôvodnenie
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ( ďalej ako „správny orgán“) prijal
elektronicky dňa 28.08.2020 žiadosť od Obce Podhájska (ďalej len „žiadateľ“) na vydanie súhlasu podľa
ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce.

Dňom podania žiadosti bolo začaté správneho konania na vydanie súhlasu podľa ust. § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín – stromov, druh agát biely (Robinia pseudoacacia) a orech
kráľovský (Juglans regia) a cca 2000 m2 krovitých porastov (druh: Rosa canina (ruža šípová), hloh
obyčajný (Crataegus laevigata) Sambucus nigra (baza čierna), Prunus sp. (mirabelka), agát biely (Robinia
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pseudoacacia), javor (Acer), Jaseň (Fraxinus), zlatý dážď (Forsythia), pajaseň žliazkatý (Ailanthus
altissima), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), čremcha (Padus sp.), jarabina (Sorbus sp.) )
rastúcich za hranicami zastavaného územia obce v k.ú. Svätuša, na pozemku podľa E-KN parc.č. 984.
Vlastníkom uvedeného pozemku je podľa listu vlastníctva č. 638 SR- v správe SPF Bratislava (ďalej len
„správca“) v podiele 1/1. Podľa stanoviska Poľnohospodárskeho družstva Podhájska – Radava (ďalej
len „nájomca“) má na tento pozemok uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 02746/2015-PNZ P40995/15.00 s
platnosťou do 31.10.2026. Ako dôvod požadovaného výrubu drevín sa uvádza, že rastú na poľnej ceste,
ktorá spája obec Podhájska a obec Trávnica a jej vyčistením v šírke poľnej cesty sa získa prejazdný
stav, ktorý umožní jej využívanie ako cyklotrasy aj ako turistickej trasy pre chodcov, obce sú súčasťou
Mikroregiónu Termál. Existujúca agátová alej lemujúca poľnú cestu z oboch strán bude zachovaná.

Žiadosť obsahovala všetky náležitosti uvedené v ust. § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“).

-Podľa ust. § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na
svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr
do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na
doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie
byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.
Správny orgán podľa ust. § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny zverejnil dňa 03.09. 2020
informáciu o začatí tohto správneho konania. V stanovenej lehote nebolo doručené na správny orgán
žiadne potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní od občianskeho združenia.

Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017157-005 zo dňa 18. 09. 2020 nariadil k predmetnej veci
ústne pojednávanie spojené s tvaromiestnou ohliadkou na deň 08.10. 2020. Tento list bol doručený
elektronicky všetkým účastníkom dňa 21.09.2020. Správca oznámil emailom zo dňa 05.10.2020, že sa
ústneho konania nezúčastní a uviedol, že sa k žiadosti už vyjadril, stanovisko poslal v prílohe a požiadal o
zaslanie zápisnice. Z ústneho pojednávania dňa 08.10. 2020 bola vyhotovená zápisnica. Správcovi bola
zápisnica poslaná emailom dňa 19.10.2020.

Podľa záznamu zo dňa 13.10. 2020 správny orgán vyhodnotil doteraz zaobstarané podklady a zistené
skutočnosti nasledovne:
- Rozsah požadovaného výrubu drevín bol na základe vykonanej tvaromiestnej ohliadky dňa 08.10. 2020
spresnený nasledovne: výrub drevín na pozemku podľa E-KN č. 984 v k.ú. Svätuša (ďalej len „poľná
cesta“), ktorý je začlenený do pozemku podľa C-KN č. 981/26 v k.ú. Svätuša, právny vzťah k parcele C
nie je evidovaný na liste vlastníctva.
- Podľa listu vlastníctva č. 638 je pozemok podľa E-KN parc.č. 984 v k.ú. Svätuša umiestnený mimo
zastavaného územia obce.
- Všetky dreviny požadované na výrub sú náletového pôvodu, pričom kostru pôvodnej krajinnej zelene
tvorí agátová alej – stromy s podrastom krovín rastúcich po okrajoch poľnej cesty. Poľná cesta je
existujúca, zarastená náletom drevín (stromov a krovín), ktoré sú nižšieho vzrastu ako stromy v agátovej
aleji, t.j. trasu poľnej cesty je možné identifikovať v teréne.
- Šírka výrubu na určenej ploche bude 5 m v hraniciach existujúcej poľnej cesty a nebude sa zasahovať
do porastov drevín (stromov a krovín) mimo hraníc poľnej cesty.
- Poľná cesta hraničí s pozemkom podľa E-KN parc.č. 2163/2 v k.ú. Trávnica, a pokračuje ďalej do obce
Trávnica. Správny orgán vydal pre Obec Trávnica súhlas podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny na výrub drevín rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2020/006202-11-Se zo dňa 17.04.2020 za účelom
prečistenia poľnej cesty pre jej využívanie ako cyklotrasy a turistickej trasy pre chodcov. Požadovaním
výrubom drevín sa spriechodní celá poľná cesta medzi obcami Podhájska a Trávnica.
- Podľa stanoviska odbornej organizácie ŠOP SR sa na určenej ploche výrubu krovitých porastov t.j. na
ploche 3250 m2 nachádzajú aj dreviny: agát biely (Robina pseudoacacia) v podiele 30% a orech kráľovský
(Juglans regia) v podiele 10% , tieto dreviny sú podľa prílohy č. 33 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“) zaradené vzhľadom na vzrastovú
charakteristiku ako „strom“ pre ich špecifikáciu je kritériom obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje. Porast tvorený agátom
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bielym a orechom kráľovským má krovinový charakter a ich obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad
zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje je menší ako 40 cm, 40%
podiel agáta bieleho a orecha kráľovského z plochy výrubu drevín (3250 m2) je 1300 m2. Požadovaním
výrubom drevín nedôjde k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm
nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje. Na výrub stromov s
obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku podľa E-KN
č. 984 v k.ú. Svätuša sa nevyžaduje vydanie súhlasu podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a
krajiny, z tohto dôvodu plocha výrubu súvislých krovitých porastov, na ktoré sa vyžaduje vydanie súhlasu
na výrub, sa znižuje o 40% t.j. na 1950 m2. Súhlasí sa s prečistením bývalej poľnej cesty s agátovou alejou
medzi obcami Podhájska a Trávnica v šírke 5 m, výrub drevín sa požaduje vykonať v mimohniezdnom
období t.j. od 01.09. do 01.03. b.r.
- Strom druhu pajaseň žliazkatý, ktorý sa uvádzal v žiadosti, nebol v dotknutom území zistený.
- V žiadosti uvádzaná ambrózia palinolistá je podľa Nariadenia Vlády SR č. 449/2019 Z.z , ktorým sa
vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky zaradená
podľa prílohy č. 1 medzi invázny nepôvodný druh, nie je to drevina a teda na jej odstránenie sa nevyžaduje
súhlas podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Správny orgán v konaní zohľadnil nasledovné skutočnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a
krajiny a jeho vykonávacej vyhlášky vo veci výrubu drevín:
1. Podľa prvej vety ust. § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny na území Slovenskej republiky platí
prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe
neustanovuje inak.
2. Práva a povinnosti pri ochrane drevín sú uvedené v ust. § 46 až 49 v tretej hlave zákona o ochrane
prírody a krajiny.
3. Podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených
prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka
a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca
a po vyznačení výrubu dreviny.
4. Podľa § 17 ods. 10 vyhlášky pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
5. Podľa § 17 ods. 11 vyhlášky odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny
je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Poľná cesta nie je evidovaná v žiadnom chránenom území a platí na nej podľa ust. § 12 zákona o ochrane
prírody a krajiny prvý stupeň ochrany. Žiadateľ nie je vlastníkom pozemku –poľnej cesty, na ktorej rastú
dreviny, ktoré sú predmetom konania, ale predložil súhlas správcu i nájomcu tohto pozemku.
V poľnohospodárskej krajine všeobecne dreviny predstavujú ekostabilizačný prvok. Dreviny v dotknutej
lokalite sú náletového pôvodu t.j. k rozšíreniu došlo prirodzeným spôsobom takými druhmi, ktoré sú
typické pre dubový vegetačný stupeň a pre poľnohospodársky využívanú krajinu, sú súčasťou skupinovej
zelene, ktorú tvoria stromy (pôvodná agátová alej) a kroviny zapojené do súvislého pásu (koridoru)
zelene oddeľujúc priľahlé bloky ornej pôdy. V poľnohospodárskej krajine takéto plochy krajinnej zelene
predstavujú trvalý alebo prechodný domov (refúgium) pre niektoré druhy živočíchov, najmä vtákov a
líniový zapojený porast drevín predstavuje biokoridor miestneho významu.
Z hľadiska estetickej funkcie líniová zapojená krajinná vegetácia najmä vo vegetačnom období svojou
meniacou sa farebnosťou (rôzna zeleň listov, kvety a plody rôznych farieb a tvarov) všeobecne priaznivo
esteticky dotvára obraz krajiny a priaznivo vplýva aj na psychiku človeka. Plánovaným výrubom drevín
dôjde k čiastočnému odstráneniu krovitých porastov náletového pôvodu v tejto časti krajiny. Nakoľko
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sa výrub drevín vykoná v šírke 5 m v hraniciach existujúcej poľnej cesty a zachová sa línia krajinnej
zelene (agátová alej s podrastom) lemujúcej poľnú cestu, týmto sa zachová estetická funkcia líniovej
zelene v poľnohospodárskej krajine, funkcia biokoridoru miestneho významu, funkcia refúgia (miesta
hniezdenia, rozmnožovania a odpočinku) pre vtáctvo a iné druhy živočíchov a funkcia ochrany ornej pôdy
pred veternou eróziou.
Plánovaný výrub drevín nemá negatívny vplyv na zdravie človeka – dreviny rastú mimo obytnej zóny
v chotári obce, avšak sprístupnením poľnej cesty pre turistiku a cykloturistiku zostávajúca zachovaná
krajinná zeleň bude mať pozitívny vplyv na zdravie a psychiku človeka.
U drevín požadovaných na výrub nebol zistený zlý zdravotný stav, rastú mimo obytnej zóny v chotári
obce v poľnohospodársky využívanej krajine a ich koreňový systém nenarušuje žiadnu stavbu. Avšak
vzhľadom na druhové zloženie ide o dreviny typické pre tento typ krajiny s veľmi dobrou schopnosťou
rozširovania a rozmnožovania. Dôvodom výrubu je zabezpečiť prejazdnosť a využívanie poľnej cesty ako
cyklotrasy a turistickej trasy.
Vzhľadom na vyššie uvedené z dôvodu zachovania ekologickej a estetickej funkcie krajinnej zelene v
dotknutom území a z dôvodov ochrany chránených druhov živočíchov najmä vtákov je žiadúce, aby sa
výrub drevín vykonal v období vegetačného pokoja a v mimohniezdnom období t.j. od 1.10. do 01.03.
bežného roka.

6. Podľa ust. § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny
nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé
krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce
s výmerou do 20 m2.
7. Podľa ust. § 82 ods. 9 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody konanie podľa
tohto zákona zastaví, ak dôvod na konanie odpadol.

Na výrub stromov rastúcich na poľnej ceste na ploche 1300 m2 druhu agát biely (Robinia pseudoacacia)
a orech kráľovský (Juglans regia), ktorých obvod kmeňa je do 40 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou
alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia sa nevyžaduje vydanie súhlasu podľa ust. § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny t.j. dôvod na konanie v tomto rozsahu odpadol.

8. Podľa ust. § 47 ods. 11 zákona o ochrane prírody a krajiny výrub dreviny podľa odseku 3 možno
vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je
vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
9. Podľa ust. § 17 ods. 14 vyhlášky krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne
vhodným spôsobom.

Celková plocha výrubu drevín v určenom rozsahu je vyznačená graficky na situačnej mape, ktorá je
prílohou rozhodnutia.

10. Podľa ust. § 48 ods. 1 prvej vety orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny
povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady
žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
11. Podľa ust. § 95 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny spoločenská hodnota podľa odsekov
1 a 2 sa uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za
vyrúbané dreviny podľa § 48.

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub bola vypočítaná podľa vyhlášky na celkovú hodnotu
20.661€.
Pri určovaní náhradnej výsadby správny orgán zohľadnil požiadavku žiadateľa, ktorá navrhla náhradnú
výsadbu na pozemkoch vo vlastníctve obce: podľa C-KN parc.č. 188/6, 529/1 v k.ú. Svätuša a podľa E-KN
parc.č. 144/2 v k.ú. Belek, č. 362/1, 191, 192 v k.ú. Svätuša a vo vlastníctve iného subjektu - Termálneho
kúpaliska Podhájska s.r.o. - podľa C-KN parc.č. 1899/87 v k.ú. Svätuša. Termálne kúpalisko Podhájska
s.r.o. v liste zo dňa 12.10. 2020 vyjadrila súhlas s náhradnou výsadbou na pozemku par.č. 1899/87 v
k.ú. Svätuša.
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Nakoľko aj po výrube krovitých porastov na poľnej ceste bude zachovaná súvislá línia drevín (agátová alej
s podrastom) lemujúca okraje poľnej cesty a náhradná výsadba v tej istej lokalite nie je potrebná, mohla
sa určiť na iných pozemkoch v extraviláne aj v intraviláne podľa požiadavky žiadateľa. Mimo zastavaného
územia obce je umiestnený pozemok parc.č. 144/2 v k.ú. Belek a pozemok parc.č. 1899/87 v k.ú. Svätuša
a náhradnou výsadbou stromov sa doplní krajinná vegetácia v tomto území a vytvoria sa podmienky pre
estetické dotvorenie krajiny a nové stanovištia (refúgia) pre živočíchy najmä vtáky.
Za hranicami zastavaného územia obce z nepôvodných druhov drevín podľa prílohy č. 3a vyhlášky je
možné sadiť tieto druhy drevín: pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), gaštan jedlý (Castanea
sativa), orech kráľovský (Juglans regia), moruša biela (Morus alba) a moruša čierna (Morus nigra). V
rámci náhradnej výsadby sa určila výsadba hodnotných sadeníc I. akostnej triedy s obvodom kmeňa 18
– 20 cm so založenou korunou.
Vzhľadom na vyššie uvedené, prieskum cien sadeníc ako aj na to, že krovité porasty sú tvorené
krátkovekými drevinami náletového pôvodu, druhmi s veľmi dobrou schopnosťou rozširovania a
rozmnožovania správny orgán považuje uloženú náhradnú výsadbu za primeranú.

12. Podľa ust. § 82 ods. 11 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody v konaní o vydaní
súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo zákazu činnosti podľa tohto zákona prihliada aj na
to, či je vykonanie činnosti v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a rozhodnutím vydaným
podľa osobitného predpisu a či sa činnosť vykonáva v súlade s využívaním územia stanoveným podľa
osobitného predpisu.

Správny orgán konštatuje, že nakoľko predmetné dreviny rastú na území s prvým stupňom ochrany (ust.
§12 zákona o ochrane prírody a krajiny) a poľná cesta nie je evidovaná v žiadnom chránenom území
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, tak pre dotknuté územie nie je spracovaná žiadna dokumentácia
ochrany prírody a krajiny. Podľa vyjadrenia žiadateľa prečistenie poľnej cesty za účelom jej využívania
ako cyklotrasy a turistickej trasy je v súlade s územným plánom obce.

13. Podľa ust. § 68 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad rozhoduje o vydaní súhlasu
podľa ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich za hranicami
zastavaného územia obce.
14. Podľa ust. § 68 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad v súhlase na výrub
drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie
finančnej náhrady a ukladá povinnosť zaplatiť finančnú náhradu tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu
podľa § 48 ods. 1.

Správny orgán na základe vyššie uvedeného dospel k záveru, že požadovaný výrub drevín v uvedenom
rozsahu je dôvodný. Náhradnou výsadnou drevín na uvedených pozemkoch dôjde k doplneniu krajinnej
vegetácie v území tam, kde chýba ako aj k doplneniu verejnej zelene v obci.

15. Podľa ust. § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas
na vykonanie činnosti, alebo ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti podľa tohto zákona,
orgán ochrany prírody tiež určí podmienky vykonávania činnosti vrátane opatrení na zmiernenie alebo
odvrátenie nepriaznivých účinkov činnosti, ak sú potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a
krajiny, a čas platnosti vydaného súhlasu a povolenej výnimky. Ustanovenie prvej vety sa rovnako uplatní
aj na vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 3.
16. Podľa ust. § 86 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody rozhoduje na základe
zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov.
17. Podľa ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným
osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017157-011 zo dňa 19.10. 2020 oboznámil všetkých
účastníkov konania podľa ust § 33 ods. 2 správneho poriadku s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako
i so spôsobom ich zistenia za účelom možnosti vyjadriť sa k nim. Tento list bol žiadateľovi a správcovi
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doručený elektronicky dňa 20.10.2020, nájomcovi dňa 23.10. 2020 a TK Podhájska, s.r.o. dňa 26.10.2020.
V stanovenej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril a nedoručil žiadne námietky alebo pripomienky.

Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017157-014 zo dňa 26.10.2020 upovedomil účastníkov
konania podľa ust. § 85 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, že lehota na vydanie rozhodnutia bola
predĺženia na 90 dní odo dňa začatia konania. Tento list bol žiadateľovi, správcovi a TK Podhájska, s.r.o.
doručený elektronicky dňa 27.10.2020, nájomcovi dňa 30.10. 2020.

Správny orgán vyhodnotil zaobstarané podklady, zistené skutočnosti a pri rozhodovaní o vydaní súhlasu
na výrub uvedených drevín:
- posúdil dreviny z hľadísk uvedených v ust. § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- zohľadnil kritéria uvedené v ust. § 17 ods. 10 a 11 vyhlášky,
- dospel k záveru, že výrub drevín v určenom rozsahu je odôvodnený a žiadateľ, ktorý nie je vlastníkom
poľnej cesty predložil súhlas správcu aj nájomcu s požadovaným výrubom drevín,
- dreviny určené na výrub sú vyznačené podľa ust. § 17 ods. 14 vyhlášky,
- zohľadnil stanovisko odbornej organizácie ako aj návrhy žiadateľa a správcu a premietol ich do
navrhovaných podmienok podľa ust. § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny a do navrhovanej
náhradnej výsadby uloženej podľa ust. § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- prihliadol na kritéria uvedené v ust. § 82 ods. 11 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- určil podmienky vykonávania činnosti za účelom zabezpečenia ochrany záujmov ochrany prírody a
krajiny a čas platnosti súhlasu.

Správny orgán pri rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub uvedených drevín a o zastavení konania
vychádzal z vyššie menovaných podkladov a uvedených skutočností a nakoľko tieto podklady pre vydanie
rozhodnutia boli dostatočné a neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, rozhodol správny orgán
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko žiadateľom bola obec vzťahuje sa na ňu oslobodenie od správneho poplatku podľa ust. § 4 ods.
1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie.

Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda účinky právoplatného rozhodnutia.

Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie na
základe žaloby preskúmané súdom.

1x
situačná mapa1

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224
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Doručuje sa
Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04  Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Poľnohospodárske družstvo Podhájska-Radava, Družstevná 496/3, 941 48  Podhájska, Slovenská
republika
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., Podhájska 493, 941 48  Podhájska, Slovenská republika


