Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce, tel. č.
031/5598839, e-mail: obeckyselica@gmail.com
Číslo sp.: 312/2016
V Kyselici 10.10.2016

ROZHODNUTIE
Obec Kyselica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody 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 § 69 písm. d) a h) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Ivana Ferencziho, bytom
Kyselica 29, (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 16.09.2016 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82
ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva
súhlas
žiadateľovi na výrub 1 ks Javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 138 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou, smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov
115 a 140 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na parcele č. KN C parc. č.
176/1 v k. ú. Kyselica vo vlastníctve obce Kyselica.
I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
„zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a
krajiny:
1. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne od 01.10.2016 do
31.3.2017 na vlastné náklady
2. žiadateľ 10 dní pred uskutočnením výrubu oznámi obci presný dátum, druh a počet
stromov, ktoré bude rúbať,
3. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodil okolitý majetok,
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
žiadateľ
a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 30.4.2017 na parcele č. 360 v k.ú. Kyselica,
ktorá je vo vlastníctve obce Kyselica náhradnú výsadbu v rozsahu 15 ks, výška cca 80100 cm stromov druh tuja (Thuja occindentalis).
b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 1 rok odo dňa jej uskutočnenia;
v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.
c) žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby
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 ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 10,00 Eur.
Odôvodnenie:
Listom zo dňa 16.9.2016 požiadal žiadateľ o výrub 1 ks Javora mliečneho, 2 ks smreka
obyčajného, ktoré rastú na parcele č. 176/1 v k.ú. Kyselica vo vlastníctve obce Kyselica
z dôvodu, že korene smrekov zasahujú do chodníka, vchod na pozemok je už úplne
roztlačený, korene zasahujú aj pod rodinný dom.
Informácia o začatí správneho konania bola zverejnená dňa 11.10.2016 na internetovej
stránke obce www.kyselica.ocu.sk.
Obec uskutočnila dňa 06.10.2016 miestnu obhliadku, pri ktorej obecné zastupiteľstvo zistilo,
že odôvodnenie žiadateľa je opodstatnené.
Výrub stromov schválilo obecné zastupiteľstvo Kyselica na svojom zasadnutí dňa
06.10.2016.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia na
vopred určenej obcou Kyselica. Žiadateľ Ivan Ferenczi bol dňa 05.10.2016 oboznámený
podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku so zisteniami a podkladmi potrebnými na vydanie
rozhodnutia a nemal k nim námietky.
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území
obce, rozhodla Obec Kyselica tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný
úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Erika Orosz Ágošton
podpis starostu

Rozhodnutie sa doručuje:
1. Ivan Ferenczi, Kyselica 28
Na vedomie
1. OÚŽP Dunajská Streda, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Ádorská 5400,
929 01 Dunajská Streda

