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

__________________________________________________________________________________ 
Číslo:R- S/2018/00120                                                             V Predajnej,dňa:14.03.2019  
Ev.č.:3/19 

Vec: 
Peter Kohút,Farská 45,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:  

Peter Kohút,Farská 45,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:  

Peter Kohút,Farská 45,Predajná 
súhlas  na výrub  drevín: 
- 1 ks jaseň štíhly  s obvodom kmeňa :140 cm,meraného vo výške 130 cm  od zeme 
- 2 ks lipa  s obvodom  kmeňa:109, 108  cm, meraných vo výške 130 cm  od zeme 
na pozemku parc.č. KN C 86/1, v kat.území :Predajná. 
 
   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 v mimovegetačnom 

období t.j. v čase   do :15.04.2019 ,resp. od :1.10 2019 do :15.04.2020 
- 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.  

-  za prípadné poškodenie okolitého drevinového porastu, resp. iného majetku bude niesť 
zodpovednosť žiadateľ, resp. vykonávateľ výrubu. 
 
 
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 resp. v areáli cintorína (pozdĺž oplotenia) v počte 3 ks 
drevín z miestne príslušných pôvodných  druhov drevín  (doporučujeme hrab,tis,borievka) 
najneskôr do:1.10.,  2020. 
 
                                                      Odôvodnenie: 
Obhliadku  na tvare miesta zvolal orgán ochrany prírody a krajiny, a uskutočnila sa  dňa 
8.11.2018 za účasti zástupcu obce ako orgánu OPaK a žiadateľa.  
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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 dreviny ktorých zdravotný stav vytvára predpoklad ohrozenia majetku nakoľko 
majú korunu s preschnutými konármi  a v prípade jaseňa sa jedná o orezávanú dreviny z 
dôvodu ochrany elektrického vedenia, čo spôsobilo vysoko nasadenú korunu s neprirodzene 
vysokým ťažiskom.V prípade väčšieho množstva snehu môže dôjsť k ulomeniu časti koruny. 

Dôvodom podania žiadosti bol potvrdený a korenšponduje s odôvodnenými prípadmi na  

 
   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: 

Peter Kohút,Farská 45,Predajná 
Slovenský pozemkový fond,Búdková 36,817 15 Bratislava 
Vlasta Štekláčová,A.Hlinku  2311/22,960 01 Zvolen 
MUDr.Jarmila Halmiová,Písecká  747/12,990 01 Veľký Krtíš 
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