OBEC ŠTRBA, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Č. j. 3797/23/2019

V Štrbe, 01.11.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Obec Štrba, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Ing. Mária Sabolová,
Slovenskej jednoty č. 7, 040 01 Košice zo dňa 30.09.2019 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade
s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
súhlas
na výrub 4 ks drevín, rastúce mimo zastavanom území obce Štrba, parcelné čísla KN-C
2358/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a KN-E 681/20, druh pozemku: trvalý
trávny porast v k. ú. Štrba, a to:
4 ks Smrek obyčajný (Picea abies) – obvod kmeňa vo výške 130 cm – 136 cm, 222 cm, 195
cm, 88 cm
Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y vykonávania
výrubu:
1. výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho
obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne od 01. októbra do 31. marca a to len
u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom
podľa vyhlášky,
2. výrub drevín žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
3. žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín, ktoré nie sú určené na
výrub,
4. za prípadne škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri
výrube drevín, zodpovedá žiadateľ podľa platných právnych predpisov.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť:
a) zrealizovať náhradnú výsadbu v počte 4 ks dreviny Jedľa nordmanova (Abies
nordmanniana) o minimálne výsadbovej výške 40 cm, ktoré budú vysadené na
pozemku parcelné číslo KN-C 2358/3 a KN-E 681/20,
b) náhradnú výsadbu zrealizovať do 1 roka od vykonania výrubu uvedených drevín,
c) žiadateľ je v zmysle § 47 ods. 2 zákona povinný sa o drevinu starať (dôkladne
zalievať pri a po vysadení, opatriť drevinu kolíkom a kosiť bylinnú vegetáciu okolo drevín
min. 1 x ročne), najmä ju ošetrovať a udržiavať. V prípade, že drevina počas uloženej
doby starostlivosti vyschne, vysadí žiadateľ namiesto nej nové sadenice
v
zmysle tohto rozhodnutia.
Odôvodnen i e:
Žiadateľ požiadal obec Štrba o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín, ktoré rastú na
pozemku parcelných čísiel KN-C 2358/3 a KN-E 681/20 v k. ú. Štrba vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť bola odôvodnená tým, že predmetné
dreviny
sú
úplne
suché,
pravdepodobne po napadnutí drevokáznym hmyzom. 2 ks Smrekov obyčajných s obvodom kmeňa
136 cm a 222 cm sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu (cca 2m), čím ho ohrozujú. Smrek
obyčajný s obvodom 222 cm je kmeň z hornej časti zlomený, spôsobený najmä nepredvídateľnou
alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle. Ostatné dva smreky obyčajné
s obvodom 195 cm a 88 cm nachádzajúce sa na parcele KN-E 681/20 sú taktiež úplne suché.
V zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona, informovala obec
Štrba verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli obce a prostredníctvom webovej
stránky obce. Obec Štrba oznámila začatie konania listom č.j. 3484/23/2019 zo dňa 08.10.2019
a pre objektívne posúdenie veci nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou zverejnené na verejnej tabuli obce. Vyhláška
bola na obci zvesené dňa 23.10.2019.V oznámení bolo doručenie písomného alebo elektronického
potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní. V určenej lehote sa
do konania neprihlásil žiaden ďalší účastník konania a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Pri miestnej obhliadke dňa 23.10.2019 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných
drevín, bol spresnený druh dreviny a bol premeraný obvod kmeňa. Jedná sa o dreviny druhu
Smrekov obyčajných. Pri miestnej obhliadke zástupcami Obce Štrba bolo zistené, že z vyššie
uvedených dôvodov je výrub všetkých uvedených drevín opodstatnený a za predpokladu
rešpektovania stanovených podmienok je možné výrub zrealizovať.
Po preskúmaní dôvodov uvedených v žiadosti a po zvážení všetkých okolností bolo
rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní
od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán,
ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad
Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho
poriadku.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Táto verejná vyhláška musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, vyvesená v obci Štrba po dobu 15-tich dní na úradnej
tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnená na elektronickej tabuli a iným spôsobom v mieste
obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
Vyvesená dňa: 01.11.2019

Zvesená dňa:

Podpis, pečiatka

Podpis, pečiatka

Na vedomie
Ing. Mária Sabolová, Slovenskej jednoty č. 7, 040 012 Košice
Okresný úrad Poprad, odbor životného prostredia, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána
Pavla II.16, 058 44 Poprad

