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R o z h o d n u t i e  
 

        Mesto Bardejov 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 v znení neskorších predpisov a § 
69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, na základe písomnej žiadosti Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 
Bardejov, IČO: 00 321 842, zo dňa 11.01.2013, podľa § 82 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým 
 

zamieta žiadosť 
  

      týkajúcej sa výrubu dreviny, druh: dub letný (Quercus robur), s obvodom kmeňa 205 
cm, meraným pod miestom rozkonárenia - vo výške 0,5 m nad zemou, rastúci v kat. území 
Bardejov na parcele: C KN 2070/54, druh pozemku: ostatná plocha (areál MŠ na 
Komenského ul. č. 24). Žiadateľ je vlastníkom parcely, na ktorej drevina požadovaná na 
výrub rastie.   
 
     Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže Mesto Bardejov 
tento  súhlas zmeniť alebo zrušiť. 
     Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 
nedotknuté. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
      Písomnou  žiadosťou  zo  dňa  11.01.2013  (ev. č. 402),  požiadalo Mesto Bardejov, 
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842, o vydanie súhlasu na výrub 
dreviny:  druh: 1 ks javora (Acer), s obvodom kmeňa 205 cm, meraným pod miestom 
rozkonárenia - vo výške 0,5 m nad zemou, rastúci v kat. území Bardejov na parcele: C KN 
2070/54, druh pozemku: ostatná plocha (areál MŠ na Komenského ul. č. 24). Žiadateľ je 
vlastníkom parcely, na ktorej drevina požadovaná na výrub rastie.   
     Žiadosť bola podaná na základe požiadavky obyvateľov susediaceho rodinného domu 
z dôvodov znečisťovania, tienenia a znehodnocovania ich pestovateľských aktivít 
v súkromných záhradkách.   
 
     Mesto Bardejov, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, zverejnilo informáciu o začatí tohto správneho konania, 
v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny na webovom sídle Mesta 
Bardejov v dňoch od 15.01.2013. V lehote do siedmych dní od zverejnenia informácie nebolo 
doručené Mestu Bardejov písomné ani elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom 
v začatom správnom konaní.       
 
     Mesto Bardejov vykonalo dňa 06.02.2013 za účasti žiadateľa a účastníkov konania 
miestnu ohliadku s cieľom posúdenia jeho zámeru,. Mesto Bardejov zamietlo výrub dreviny, 
druh: dub letný (Quercus robur), s obvodom kmeňa 205 cm, meraným pod miestom 
rozkonárenia - vo výške 0,5 m nad zemou, rastúci v kat. území Bardejov na parcele: C KN  
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2070/54, druh pozemku: ostatná plocha (areál MŠ na Komenského ul. č. 24) z týchto 
dôvodov: 
 
- drevina, požadovaná na výrub, rastie na uvedenej parcele, ale nie je to javor ale dub letný, 
- dub letný rastie cca 10 metrov od hranice susediaceho pozemku na parcele CKN 2065/2 

druh pozemku: záhrady a cca 30 m od rodinného domu na parcele CKN 2065/1 druh 
pozemku zastavané plochy, ktorých vlastníkom je Jozef Kačmár a Anna Kačmárová, 
Bezručova 5, 085 01 Bardejov, na základe ich podnetu bola daná žiadosť o výrub dreviny,  

- na drevine bol v minulosti (cca 3 až 5 rokov) vykonaný redukčný ozdravný  rez, 
- drevina je v dobrej zdravotnej kondícii, nie je poškodená, je  vysoká cca 15 metrov, 
- zástupca Materskej školy na ktorej požadovaná drevina na výrub  rastie nesúhlasí s jej 

výrubom, nakoľko už boli v minulosti vyrúbané 3 dreviny rastúce v blízkosti susediacich 
parciel a táto drevina rastie  vo väčšej vzdialenosti od susediacich parciel, 

- znečisťovanie a primerané tienenie pozemku nie je dôvodom pre výrub, v zmysle 
vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov a to § 17 ods. 13 „Odôvodneným prípadom na 
vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie: a) zlého zdravotného stavu 
dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia; b) nevhodných 
hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo c) narušenia stability 
stavby koreňovým systémom“.   
 
Z konania bola vyhotovená fotodokumentácia dreviny, ktorá je požadovaná na výrub.   
 

     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom 
území mesta, rozhodlo Mesto Bardejov ako príslušný správny orgán tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 
P o u č e n i e: 

          Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, 
na Mesto Bardejov. 

         Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  
prostriedkov.            

 
 
 

                                                                                MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                            primátor mesta 
Doručuje sa: 
- Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,  
- Mestský úrad Bardejov – odd. ŠaTK, Radničné námestie 16, 085 01  Bardejov 
- MŠ Komenského 24, 085 01 Bardejov 
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-     Jozef Kačmár, Bezručova 5, 085 01 Bardejov 
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-     Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 77  Bardejov 
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