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C. AM/542/2017 
Vybavuje: Mutkovič

Obec Madunice

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove 

Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov 

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

26. 10. 2017

v Hlohovci 23.10.2017 „ /
ó/'onc’íZÄ

ROZHODNUTIE

Obec Madunice ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
prírody podľa § 64 ods.l, písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov /ďalej len zákon/ a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 
ods. 3 zákona v platnom znení na základe žiadosti mesta Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 
920 41 Leopoldov (ďalej len „navrhovateľ“) o povolenie výrubu drevín zo dňa 06.10.2017 
žiadosť prerokoval a posúdil podľa § 47 ods. 10 a v súlade §82 zákona
I. vydáva podľa § 47 ods. 3) zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) s ú h 1 a s na výrub drevín:

Navrhovateľ: mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Pare. č.: 245 register „E“, ostatné plochy, k.ú.: Leopoldov

Predmet - návrh na výrub: 5 ks smrek s obvodom kmeňa 100, 120, 70, 90 a 120 cm, 3 ks breza 
s obvodom kmeňa 150, 90 a 55 cm, 1 ks tis s obvodom kmeňa 80 cm.

Pozemok je vo vlastníctve: mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Dôvody návrhu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Hollého ulici. Dreviny rastú v blízkosti 
novej miestnej komunikácie, resp. v trase odvodňovacieho pásu.

II. Správny orgán podľa § 17 ods. 11 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. k zákonu o ochrane prírody a 
krajiny určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. výrub drevín sa uskutoční v termíne do konca decembra 2018 v mimovegetačnom období
2. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili stavby, a aby bola zabezpečená 

priechodnosť a bezpečnosť peších, po výrube vyčistenie verejných priestranstiev
3. výrub drevín zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady
4. pre bezpečné odstránenie stromov /v prípade potreby/ doporučujeme práce vykonať odbornou 

organizáciou
5. likvidáciu drevnej hmoty zabezpečí navrhovateľ v súlade s predpismi na ochranu ŽP
6. podľa miestnych podmienok žiadateľ zabezpečí aj odstránenie pňov po výrube alebo zabezpečí 

ich proti prirodzenému zmladzovaniu

III. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá navrhovateľovi:
a, aby uskutočnil na svoje náklady v termíne do konca mája 2018 na pozemku - pare. č. 245 re
gistra „E“ v k.ú. Leopoldov vo vlastníctve náhradnú výsadbu v rozsahu 10 ks tují - varieta 
Smaragd so zakmenením 110/120cm,
b, výsadbu navrhovateľ uskutoční na vlastné náklady po vykonaní výrubu,
c, navrhovateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej 
uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná navrhovateľ 
dosadbu,,
d, navrhovateľ doručí na príslušný správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby, resp. 
dosadby.

Prípadnú zmenu je potrebné odsúhlasiť s obcou Madunice ako príslušným orgánom ochrany
prírody. ________
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IV. Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 
konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako aj os
tatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Správny poplatok - oslobodený podľa §4 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:

Navrhovateľ požiadal o výrub 5 ks smrek, 3 ks breza a 1 ks tis v zastavanom území mesta 
Leopoldov z dôvodu negatívnych vplyvov - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Hollého 
ulici. Dreviny rastú v blízkosti novej miestnej komunikácie, resp. v trase odvodňovacieho pásu. 
Vypracovaný návrh je v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a jej novelou /vyhláška č. 
158/2014 Z.z./, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny a jej predpísanými 
prílohami. Pozemok je vo vlastníctve navrhovateľa a pozemok pre náhradnú výsadbu vo 
vlastníctve navrhovateľa. Skutkový stav bol zdokladovaný v prílohách žiadosti. V príslušnej 
lehote od zverejnenia informácie nebolo doručené písomné ani elektronické potvrdenie záujmu 
byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Obec Madunice oznámila začiatok konania dňa 10.10.2017, nakoľko podanie pre výrub dreviny 
bolo úplné a v zmysle platných predpisov a dôvody uvedené navrhovateľom spĺňajú podmienky 
pre udelenie súhlasu na výrub uvedenej dreviny v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z. 
a jej novelou /vyhláška č. 158/2014 Z.z./, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny a 
jej predpísanými prílohami a návrh vyhodnotenia drevín zodpovedá právnym ustanoveniam 
uvedenej vyhlášky a zákonu. Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k 
záveru, že žiadosť o výrub dreviny je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa 
§ 47 ods. 3 citovaného zákona o ochrane prírody. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení v súlade 
s § 48 ods. 1 zákona v súlade s § 95 ods. 3 písm. d) zákona uložil povinnosť náhradnej výsadby, 
ako aj podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 zákona. Strom bude označený 
predpísaným spôsobom a konajúci správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní /správny poriadok/ v lehote do 15 dní od oznámenia rozhodnutia na konajúci 
správny orgán - Obec Madunice. Odvolacím orgánom je Okresný úrad, odbor starostlivosti o 
životné prostredie v Hlohovci. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov.
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia:
Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia obec Madunice vyznačí jeho právoplatnosť v 
súlade s § 52 správneho poriadku. Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu 
dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na 
požiadanie preukázať (§ 47 ods. 8 zákona). J//

Mgr. Alena Jelusóvá 
starostka obce 

určený správny orgán
Rozhodnutie sa doručuje:
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov - navrhovateľ 
Spoločný obecný úrad - do spisu po vyznačení právoplatnosti 'V Z ‘ ■*' ^4*

Rozhodnutie sa doručuje:
1. Navrhovateľ - cestou MsÚ/OcU
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Podpis/ osobne prevžal(a)/
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Týmto potvrdzujem , že rozhodnutie som prevzal/a dňa d.............. a zároveň sa podľa
§53 zákona o správnom poriadku v znení neskorších predpisov sa vzdávam odvolania proti 
tomuto rozhodnutiu.

ÁVv Maduniciach dňa
podpis


