Obec Kyselica
Obecný úrad Kyselica
Číslo rozhodnutia: 1/2019-ŽP.

V Kyselici, dňa 12.03.2019

Číslo sp.: 66-5/2018

Rozhodnutie
Obec Kyselica ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
správny orgán“) 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 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 žiadosti Alžbety Paškovej (ďalej len „žiadateľ) zo
dňa 08.02.2019 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva
žiadateľovi Alžbeta Pašková, bytom: Kyselica č. 54
s ú h l a s
na výrub 2 ks dreviny a to Pagaštan konský s obvodom kmeňa 240 cm meraných vo
výške 130 cm nad zemou, a Lipa malolistá s obvodom kmeňa 216 cm meraných vo výške
130 cm nad zemou, vo vlastníctve obce Kyselica na pozemku parcelné číslo 176/1
v katastrálnom území Kyselica.
Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné podmienky vykonávania
výrubu:
1. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja do 31.03.2019,
2. pri výrube chrániť pred poškodením okolité objekty a inžinierske siete,
3. dreviny budú odstránené aj s podzemnou časťou pňa.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá náhradnú výsadbu:
a) zrealizuje na svoje náklady v termíne do 30.04.2019 po dohode s Obcou Kyselica na
pozemku KN C parc. č. 360 (v cintoríne) v kat. úz. Kyselica náhradnú výsadbu v rozsahu
4 ks stromov druh Hrab obyčajný.
b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia;
v prípade vyhynutia vysadenej dreviny zrealizuje dosadbu.
c) doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 30.04.2019.
Z dôvodu uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo
z vlastného podnetu 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 uhradil správny poplatok dňa
08.2.2019 v hotovosti.
Odôvodnenie
Žiadateľka listom zo dňa 08.02.2019 požiadala výrub 2 ks drevín - Pagaštan konský
s obvodom kmeňa 240 cm meraných vo výške 130 cm, a Lipa malolistá s obvodom kmeňa
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216 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou na parcele č. 176/1 vo vlastníctve obce
Kyselica, v kat. úz. Kyselica. V žiadosti uvádza, že dreviny rastú v blízkosti rodinného domu,
koreňovým systémom narúšajú betónové oplotenie pred domom. Pagaštan konský je
napadnutý červotočom. Stromy ohrozujú majetok a bezpečnosť osôb.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 13.02.2019 oznámil začatie
konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním.
Obec uskutočnila dňa 12.03.2019 miestnu obhliadku pri ktorej zistila, že dreviny rastú
blízko k rodinnému domu, koreňovým systémom narúšajú betónové oplotenie. Pagaštan
konský je napadnutý chorobou, lámaním konárov ohrozuje majetok a bezpečnosť osôb, preto
doporučuje vydať súhlas na výrub drevín. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodla
Obec Kyselica 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 Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle
§ 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Erika Orosz Ágošton
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:
Alžbeta Pašková, bytom: Kyselica 54,930 30 Rohovce
2. a/a
Na vedomie:
1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, 929 01 Dunajská Streda, Korzó B.
Bartóka 789/3
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