
OBEC   PREDAJNÁ   -   starostka obce 
      Nám.Juraja  Pejku č.67,976 63 Predajná 

__________________________________________________________________________________ 
Číslo:R- S-2019/00002                                                           V Predajnej,dňa:23.3.2019 
Reg. č.: R2019/000297  
Ev.č.:4/19 

 
Vec: 
Jana Kleskeňová,  bytom ul.Bečov 129, Predajná  
-žiadosť na vydanie  súhlasu  na výrub drevín 

 
                                                        ROZHODNUTIE 
 

   Obec Predajná – starostka obce,príslušný   orgán ochrany prírody  štátnej správy vo 
veciach  ochrany prírody a krajiny  podľa § 64  ods.1 písmeno  e,zákona č.: 543/2002 Z.z., 
o ochrane prírody a krajiny  v náväznosti na § 69 zákona č.: 543/2002 Z.z., o ochrane prírody 
a krajiny,a v zmysle ustanovení zákona  č.71/1967 Zb., o správnom konaní,v znení jeho 
neskorších predpisov ,vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín,žiadateľa: Jana Kleskeňová,  
bytom ul.Bečov 129, Predajná  

 
r o z h o d o l: 

 
podľa §-u 47 ods.3 zákona č.: 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny ,Obec Predajná  - 
starostka obce, dáva pre:  
Jana Kleskeňová,  bytom ul.Bečov 129, Predajná  
súhlas  na výrub  drevín: 
-1 ks orech (Juglans sp.) s obvodom kmeňa  320 cm, 
pozemku parc.č. KN C 253. 
 
   V súlade s § 82 ,ods.12,zákona č.:543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny,Obec 
Predajná -  starostka obce, určuje nasledovné podmienky  vykonania činnosti: 
- výrub uskutočniť bezprostredne  po právoplatnosti rozhodnutia do  30.4. 2019 resp. od 

1.10.2019 do 31.12.2019, 
- zvyšky bezprostredne po výrube spracovať a zlikvidovať vhodným spôsobom tak, aby sa 

zabránilo vzniku škôd najmä na okolitých drevinách a budovách či už prvotne pri výrube 
alebo druhotne pri spracovávaní drevnej hmoty.  

 
Podľa  48 ods.1  zákona č.: 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, Obec Predajná – 
starostka obce ako príslušný  správny orgán ,ukladá  žiadateľovi  povinnosť uskutočniť 
náhradnú výsadbu  drevín ,a to na náklady  žiadateľa a za dodržania nasledovných 
podmienok: 
 -na pozemku vo vlastníctve žiadateľa v počte 1 ks drevín z miestne príslušných pôvodných  
druhov drevín  (doporučujeme ovocné druhy, prípadne jarabinu vtáčiu) a to na  pozemku 
výrubu  v  najbližšom jarnom období  t.j. najneskôr ku  31.5.2020. 
 
                                                      Odôvodnenie: 
 
Obhliadku  na tvare miesta zvolal orgán ochrany prírody a krajiny,  Obec Predajná a 
uskutočnila sa  dňa 12.3.2019 za účasti zástupcu obce ako orgánu OPaK a žiadateľa.  
Dôvodom podania žiadosti bola potreba výrubov drevín z dôvodu ohrozovania okolitých 
nehnuteľností. 
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Na tvare miesta, sa zistilo, že sa jedná o lokalitu v blízkosti centrálnej  časti obce, 
nachádzajúcu sa na parcele  KN-C p.č. 253 v k.ú. obce Predajná. Predmetom výrubu sú 
dreviny rastúce v  intraviláne obce,  na oplotenom pozemku za rodinných domom žiadateľa s 
č.p. 129.  
V danej lokalite boli posudzované nasledovné dreviny: 
- 1 ks orech (Juglans sp.) s obvodom kmeňa  320 cm, 
 
Dreviny boli merané vo výške 130 cm od zeme  v zmysle zákona  a dreviny doporučené na 
výrub boli v zmysle zákona označené oranžovou farbou. 
 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa jedná o lokalitu v ochrannom pásme Národného 
parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona platí druhý stupeň ochrany. Územie nezasahuje do 
sústavy chránených území Natura 2000. 
 
Jedná sa o drevinu s výrazným poškodením prejavujúcim sa práchnivením, odlupovaním 
kôry a hnilobou. Poškodenie je v spodnej časti kmeňa pri rozvetvení, čo kmeň dreviny 
značne oslabuje a hrozí reálne nebezpečenstvo pádu dreviny. V blízkosti sa nachádza 
nehnuteľný pozemok susedovcov, ktorý môže byť poškodený. Dôvod podania žiadosti bol 
potvrdený a korenšponduje s odôvodnenými prípadmi na vydanie súhlasu v zmysle 
vykonávacej vyhlášky. 
 
Správny poplatok  v sume 10,00 eur uhradený . 
   Po posúdení  ekologických a estetických funkcií  drevín a vplyvov   na zdravie človeka a po 
vyznačení drevín určených na výrub bolo rozhodnuté tak ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  
 
POUČENIE:  
Podľa § 53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb.o správnom  konaní má účastník konania právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia  
na Obec Predajná. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 
v správnom konaní. 
 
 
 
 
 
            
 
                                                                                                     Ing.Tatiana Čontofalská 
                                                                                                         starostka obce 
 

Doručuje sa: 
Jana Kleskeňová,  bytom ul.Bečov 129, Predajná  
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