OBEC BOHEĽOV
OBECNÝ ÚRAD, 929 01 BOHEĽOV 12
Tel. č. 031/559 05 89
Číslo: 23/2020-004

Boheľov, 23.03.2020

Oznámenie o začatí konania

Obec Boheľov 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 f/ zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane prírody a krajiny), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu
na výrub drevín.
Stručný opis predmetu konania:
Žiadateľ:
bytom:

Selim Hikmet
811 04 Bratislava, Úprkova 41

Katastrálne územie: Boheľov, parc. č. 1010, 1016, 1014, 1011, 1007, 1018, 1015, 1003,
1005, 1006, 1032, 1034, 1035, 1039, 1040, 1037 registra „E“
Špecifikácie drevín a krovitých porastov, ktoré sa majú vyrúbať:
Stromy:
Druh dreviny

Topoľ sp.
/Populus/

Orech kráľovský
/Juglans regia/
Javor poľný
/Acer campastre/

Počet
(ks)

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou (cm)

138

270, 270, 180, 84, 240, 64, 230, 285, 230, 256, 135, 130,
215, 150, 190, 153, 320, 303, 59, 78, 48, 44, 66, 53, 49, 60,
62, 125, 172, 145, 210, 320, 60, 203, 260, 147, 183, 260,
290, 72, 320, 97, 146, 52, 120, 305, 330, 280, 290, 280, 46,
320, 290, 46, 72, 210, 284, 231, 290, 183, 254, 220, 315,
246, 260, 140, 126, 97, 113, 72, 96, 110, 87, 106, 63, 62,
237, 286, 37, 42, 46, 72, 272, 90, 152, 240, 346, 320, 430,
276, 270, 293, 164, 296, 247, 310, 160, 305, 316, 171, 204,
292, 270, 307, 290, 311, 322, 290, 298, 305, 299, 310, 248,
292, 311, 315, 312, 304, 299, 184, 182, 198, 220, 180, 40,
36, 37, 41, 94, 105, 110, 112, 96, 127, 117, 192, 183, 152

2

63, 78

2

70, 240

Termín výrubu:
Podľa platnej legislatívy:
Výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktoré začína
každoročne 01.10 a končí 31.03 nesledujúceho roka.
Druh, počet kusov drevín: viď. horeuvedenú tabuľku
Dôvod výrubu:
Znalecký posudok číslo 29/2020:
Na základe hodnotenia sadovníckej hodnoty, poškodenia, živnosti stromov, stratou ich ekologickej a estetickej funkcie, stromy ohrozujú zdravie alebo život človeka a zvierat a sú hrozbou
spôsobenia značnej škody na majetku.
V zmysle §47 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny : Vlastník, správca alebo nájomca
pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody
uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej
ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
V zmysle §47 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny : Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa
môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií
dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina
rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
V zmysle §48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny : Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu
drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná
drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na
dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky
spoločenskej hodnoty dreviny.
Nakoľko pozemky parc. č. 1010, 1016, 1014, 1011, 1007, 1018, 1015, 1003, 1005, 1006,
1032, 1034, 1035, 1039, 1040, 1037 registra „E“ v k.ú. Boheľov nie sú vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ je povinný predložiť: Súhlas s výrubom dreviny a súhlas na náhradnú
výsadbu drevín od vlastníkov, resp. spoluvlastníkov dotknutých pozemkov, pred vydaním súhlasu na výrub drevín.
Podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom
konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo
dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 18.03.2020 do 25.03.2020
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na:
Písomne na adresu – Obec Boheľov, so sídlom 929 01 Boheľov č. 12

Mária Kázmérová
starosta obce

