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 Č. sp.: ŽP 2013/01598-12-MK

 

        Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v
prírody podľa § 2 písm. f) zákona 
z orgánov štátnej správy na obce a
§69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o
predpisov, na základe písomnej žiadosti
m.p. Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
4 744), podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1
v znení neskorších predpisov, v
v znení neskorších predpisov, vydáva
 

 
žiadateľovi na výrub 40 ks drevín
- 1 ks javor mliečny (Acer platanoides
(Negundo aceroides) s obvodm
v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 
- 2 ks javor mliečny (Acer platanoides
parcele C KN 520/8 v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 
a nádvoria; 
- 3 ks javor mliečny (Acer platanoides
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)
(Junglans regia) s obvodom kme
kmeňa 120 cm, rastúcich na parcele 
pozemku: ostatné plochy;  
- 11 ks javor mliečny (Acer 
cm, 8 ks javorovec jaseňolistý
8 ks smrek obyčajný (Picea abies
60 cm, 60 cm a 120 cm, 2 ks 
55 cm, rastúcich na parcele 
zastavané plochy a nádvoria. 
na výrub, rastú.   
 

 
     V súlade s § 82 ods. 12) zákona 
neskorších predpisov, určuje orgán ochrany prírody bližšie
zabezpečujúce ochranu prírody a
1) výrub dreviny je žiadateľ

etapách; v prvej etape (od 1. októbra
poškodené, choré, polámané jedince a
etape (od 1. októbra 2014  do 31. marca

2) výrub dreviny žiadateľ uskutoč
3) pred realizáciou budú všetky dreviny v

a vo výške 130 cm nad zemou,
4) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov 

k poškodeniu majetku fyzických osôb alebo právnických osôb,

 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie16, 085 01  Bardejov 

Slovenská republika 
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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 
a § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v

na základe písomnej žiadosti, ktorú podal Bardejovský podnik služieb Bapos, 
ejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621, dňa

, § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
znení neskorších predpisov, vydáva 

s ú h l a s 

drevín s obvodmi kmeňov nameranými  vo výške 130 cm
platanoides) s obvodom kmeňa 75 cm, 2 ks javorovec jase

mi kmeňov 80 cm a 80 cm, rastúcich na parcele 
území Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 

platanoides) s obvodmi kmeňov 85 cm a 85
katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 

platanoides) s obvodmi kmeňov 80 cm, 80 cm a 80
egundo aceroides) s obvodom kmeňa 85 cm, 1 ks 

obvodom kmeňa 45 cm, 1 ks smrek obyčajný (Picea abies
rastúcich na parcele C KN 535 v katastrálnom území Bardejov, druh 

(Acer platanoides) s obvodmi kmeňov 70 cm, 70 cm, 5x80 cm,
ňolistý (Negundo aceroides) s obvodmi kmeňov 4x

Picea abies) s obvodmi kmeňov 50 cm, 50 cm, 50 cm, 55 cm, 55 cm, 
ks smrek omorikový (Picea omorica) s obvodm

cm, rastúcich na parcele C KN 549/1 v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 
 Žiadateľ je správcom parciel, na ktorých dreviny

A./ 

súlade s § 82 ods. 12) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
čuje orgán ochrany prírody bližšie podmienky vykonania výrubu, 

ujúce ochranu prírody a krajiny:  
ľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja,

(od 1. októbra 2013 do 31. marca 2014) budú vyrúbané najviac 
poškodené, choré, polámané jedince a jedince prekážajúce náhradnej výsadbe; v

do 31. marca 2015) zvyšné jedince,    
uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia

pred realizáciou budú všetky dreviny v teréne označené značkou v nábehových kore
vo výške 130 cm nad zemou, 

, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov 
poškodeniu majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, 

___________________________________________________________________________ 

                 Bardejov                             
           03.05.2013                                  

prvom stupni vo veciach ochrany 
prechode niektorých pôsobností 

znení neskorších predpisov a 
krajiny v znení neskorších 

Bardejovský podnik služieb Bapos, 
ňa 05.03.2013 (ev. č. 

ochrane prírody a krajiny 
. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

vo výške 130 cm, druh:  
javorovec jaseňolistý 

rastúcich na parcele C KN 520/1 
nádvoria;  

85 cm a 85 cm, rastúcich na 
katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy 

80 cm, 80 cm a 80 cm, 1 ks 
ks orech kráľovský 

Picea abies) s obvodom 
katastrálnom území Bardejov, druh 

70 cm, 70 cm, 5x80 cm, 4x85 
4x80 cm a 4x85 cm, 

ov 50 cm, 50 cm, 50 cm, 55 cm, 55 cm, 
obvodmi kmeňov 55 cm a 

katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: 
dreviny, požadované 

ochrane prírody a krajiny v znení 
podmienky vykonania výrubu, 

čného pokoja, v dvoch 
budú vyrúbané najviac 

jedince prekážajúce náhradnej výsadbe; v druhej 

po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
nábehových koreňoch 

, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí,       
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5) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na      
výrub, 

6) žiadateľ odstráni aj pne po výrube vrátane povrchovej časti koreňového systému a plochu 
upraví identicky s okolím,  

7) vyrúbanú drevnú hmotu najneskôr do dvoch týždňov po výrube žiadateľ vhodným 
spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí  od zvyškov po výrube,  

8) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených pri 
výrube dreviny, zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov. 

 
  B./  
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov je žiadateľovi uložené uskutočniť náhradnú výsadbu 121 ks drevín 
za týchto podmienok: 
1) vysadiť na parcelu C KN 520/1 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria,  5 ks drevín, druh čerešňa pílkatá (Prunus serrulata), vysadiť na 
parcelu C KN 520/8 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria,  3 ks drevín, druh čerešňa pílkatá (Prunus serrulata), vysadiť na parcelu C KN 
533 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: ostatné plochy,  3 ks drevín, druh 
čerešňa pílkatá (Prunus serrulata), vysadiť na parcelu C KN 535 v katastrálnom území 
Bardejov druh pozemku: ostatné plochy,  4 ks drevín, druh čerešňa pílkatá (Prunus 
serrulata), vysadiť na parcelu C KN 549/1 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,  16 ks drevín, druh čerešňa pílkatá (Prunus serrulata), 
v súlade s  návrhom obnovy aleje na ul. Nový sad, žiadateľ je správcom uvedených parciel, 

2) vysadiť na parcelu C KN 6522/1 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: ostatné 
plochy (sídlisko Družba – vnútroblok), 20 ks nátržník krovitý (Potentilla fruticosa), 10 ks 
dráč Thunbergov (Berberis thunbergii),  10 ks  orgován obyčajný (Syringa vulgaris), 
žiadateľ je správcom uvedenej parcely, 

3) vysadiť na parcelu C KN 1997/36 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: 
zastavané plochy (sídlisko Obrancov mieru – park EÚ), 5 ks ibištek sýrsky (Hibiscus 
syriacus), 5 ks orgován obyčajný (Syringa vulgaris), 10 ks dráč prostredný (Berberis 
media), 10 ks dulovec japonský (Chaenomeles japonica), 20 ks tavoľník bumaldový 
(Spiraea bumalda), žiadateľ je správcom uvedenej parcely, 

4)  výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra)  na 
vlastné náklady, v termíne do 30. 09. 2014, 

5)  vysadené dreviny je potrebné zabezpečiť opornými kolíkmi,  
6) ostatné priľahlé dreviny budú mať upravenú korunu odborným orezom podľa normy STN 

837010 – Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,   
7) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu troch rokov odo dňa jej  

uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ 
dosadbu, 

8)  žiadateľ doručí na MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o vykonaní náhradnej výsadby,   resp. 
dosadby. 

     
             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.      
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietke vznesenej 
Lesoochranárskym zoskupením VLK, 082 13 Tulčík 26, týkajúcej sa nesúhlasu s výrubom 
drevín sa nevyhovuje. Podmienky Štátnej ochrany prírody SR, Regionálnej správy ochrany 
prírody a krajiny v Prešove boli zapracované do tohto rozhodnutia. 
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O d ô v o d n e n i e 
 
      Písomnou  žiadosťou  zo  dňa  05.03.2013  (ev. č. 4 744),  Bardejovský podnik služieb 
Bapos, m.p. Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621, požiadal 
o vydanie súhlasu na výrub  40 ks drevín, rastúcich na parcelách C KN 520/1, C KN 520/8, C 
KN 535, C KN 549/1 v katastrálnom území Bardejov (alejové stromy na ul. Nový sad). 
Dôvodom žiadosti je  

- alejové stromy – javory mliečne a javorovce jaseňolisté vykazujú známky silného 
poškodenia v dôsledku napadnutia drevokaznými hubovými chorobami 
a každoročného rezu na hlavu, ostatné dreviny rastú v hustom zápojí, alebo v tesnej 
blízkosti fasád bytových domov a nadzemných sietí technického vybavenia, nemajú 
dostatok priestoru pre ďalší rast a vývoj, resp. boli v minulosti nevhodne ošetrené. 

 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 06.03.2013. V uvedenej lehote od zverejnenia informácie bolo 
doručené Mestu Bardejov 08.03.2012 písomné potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom 
správnom konaní od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, 082 13 Tulčík 26.      
      Mesto Bardejov upovedomilo účastníkov v konaní o začatí konania na výrub drevín 
rastúcich mimo lesa a súčasne nariadilo na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené 
s miestnym zisťovaním na 27.03.2013.  
 Elektronickým podaním dňa 25.03.2013 a 26.03.2013 listom sa Lesoochranárske 
zoskupenie VLK ospravedlnilo z neúčasti na konaní a súčasne  požiadalo o zaslanie 
podkladov a predĺženie lehoty na vyjadrenie.  
  Dňa 26.03.2013 boli elektronickou poštou, na e-mail Lesoochranárskeho zoskupenia 
VLK ada@wolf.sk, zaslané podklady (naskenovaná žiadosť, snímok s označenými drevinami 
na výrub). 
 Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny v Prešove sa 
dňa 27.03.2013 telefonicky ospravedlnila z neúčasti z dôvodu, zaneprázdnenosti 
a práceneschopnosťou povereného zamestnanca Ing. Šebeja s tým, že telefonicky nás budú 
v najbližšej dobe kontaktovať o vykonaní dodatočného tvaromiestného konania.    
 Na konaní 27.03.2013,  s cieľom posúdenia zámeru, bolo zistené: 

bod 1)  dreviny požadované na výrub, rastú na uvedených parcelách, 
bod 2) na predmetnej ulici Nový sad sa nachádza v súčasnosti 57 ks drevín, z ktorých 28 

ks tvorí stromovú alej, druhového zloženia: 17 ks javor mliečny a 11 ks javorovec jaseňolistý, 
ktoré vykazujú známky silného poškodenia v dôsledku napadnutia drevokaznými hubovými 
chorobami a každoročného rezu na hlavu, 

bod 3) z ostatných 29 ks drevín 12 ks (1 ks orech kráľovský, 9 ks smrek obyčajný a 2 ks 
smrek omorikový) boli v minulosti vysadené nekoncepčne a nekoordinovane, rastú v hustom 
zápojí, alebo rastú v tesnej blízkosti fasád bytových domov a nadmerným tienením  bránia 
prenikaniu svetla a tepla, čím znižujú hygienické podmienky bývania, alebo rastú tesnej 
blízkosti  nadzemných sietí technického vybavenia a  nemajú dostatok priestoru pre ďalší rast 
a vývoj. 

bod 4) návrh novej aleje vypracovaný odborne spôsobilou osobou Dr. Ing. Petrom 
Demčkom (krajinným architektom) rieši revitalizáciu aleje na ulici Nový sad. 
 
 Mestu Bardejov 08.04.2013 bolo doručené vyjadrenie od Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK s nesúhlasom na výrub drevín s odôvodnením, že navrhovaný výrub nespĺňa 
kritéria odôvodneného prípadu v zmysle § 17 ods. 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., t.j. najmä 
preukázanie: 
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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 dreviny. 

  
 Správny orgán nevyhovel tejto námietke pretože v konaní bolo zistené, že žiadosť 
o výrub drevín a súhlas sú odôvodnené v súlade s vyhláškou č. 24/2003 Z.z. ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a to: 
- § 17 ods. 13 písm. a) „zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú 
pravdepodobnosť prežitia“ (viď bod 2 - odôvodnenia tohto rozhodnutia) a dreviny 
požadované na výrub nie sú chránenými stromami, 
- § 17 ods. 13 písm. b) „nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových 
priestoroch“ (viď bod 3 - odôvodnenia tohto rozhodnutia). 
 Ďalej podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov sa súhlas na výrub dreviny v odôvodnených prípadoch môže vydať len 
po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvu na zdravie človeka. 
 V § 17 ods. 13 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa uvádza, že 
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 dreviny. 

Vzhľadom na to, že je tam slovo „najmä“ znamená to, že odôvodneným prípadom na 
vydanie súhlasu na výrub drevín môžu byť aj iné prípady ako sú uvedené v § 17 ods. 13 
vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z., napr. že dreviny boli vysadené nekoncepčne 
a nekoordinovane, v tesnej blízkosti nadzemných sietí technického vybavenia, rastú v hustom 
zápojí, presýchajú a nemajú dostatok životného priestoru na ďalší rast a vývoj alebo pri 
obnove drevín, resp. revitalizácii daného územia (viď bod 3 - odôvodnenia tohto 
rozhodnutia), kde je potrebné esteticky zladiť predmetný priestor a nahradiť existujúce druhy 
drevín výsadbou, doplnením stromovej aleje novými drevinami  v predmetnej  lokalite,  čo je 
aj tento prípad.   Realizáciou  tohto   rozhodnutia vzniká kompozičný základ riešenia územia, 
kde ostane obnovená alej zapojená do systému alejí  v Meste Bardejov. Osobitným predpisom 
vo veci výrubov drevín podľa zákona o ochrane prírody je aj zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zmysle § 43 ods. 4 písm. b) je zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 m v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
ním. Súhlas počíta s odstránením neskorších dosadieb zbytočne zahusťujúcich porastov 
s cieľom uvoľniť priestor ponechaným drevinám a obnovenej aleji tak, aby vyniklo 
dominantné postavenie aleje. Pre novú výsadbu aleje na ul. Nový sad, bol zvolený druh 
čerešňa pílkatá (Prunus serrulata). Celá kompozícia sa týmto spôsobom zjednoduší a 
sprehľadní. Taktiež dôjde k zvýšeniu hygienických podmienok bývania, k zlepšeniu 
svetelných pomerov pre jednotlivé dreviny, trávnatý porast, ale i psychohygienických 
podmienok pre ľudí bývajúcich na predmetnej ulici ako aj ostatných obyvateľov 
a návštevníkov mesta Bardejov (sprehľadnenie priestoru pre prechádzky, posedenie, vyšší 
pocit bezpečnosti, apod.). 
         

Dodatočné prerokovanie žiadosti vo veci výrubu za účasti zástupcu Štátnej ochrany 
prírody SR, Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny v Prešove a žiadateľa sa 
uskutočnilo dňa 17.04.2013. Vyjadrenie k návrhu na výrub drevín bolo Štátnou ochranou 
prírody SR, Regionálnou správou ochrany prírody a krajiny v Prešove doručené 26.04.2013 
a podmienky z neho boli zapracované do tohto rozhodnutia. 
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            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 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 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje:  
- Bardejovský podnik služieb Bapos, m.p. Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 
- Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík 
- Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny v Prešove, 
Hlavná 93, 080 01 Prešov 

 
Na vedomie:  
-  SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
-  Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, Dlhý rad 16, 085 77  Bardejov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vybavuje   : Milan Klimek                                                                                                Bankové spojenie  : 0456175001/5600                          
Oddelenie  : životné prostredie                             IČO : 321 842                     DIČ : 2020622923   
telefón:  ( 00421 )  054 4862 163,                  fax: ( 00421 )  054 472 2476,                           e-mail: milan.klimek@bardejov.sk 


