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 Č. sp.: ŽP 2013/01680-9-MK                                                                                        Bardejov                             
           17.04.2013                                  

 
 

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, ktorú podal  Bardejovský podnik služieb Bapos, m.p. 
Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621, dňa 07.03.2013 (ev. č. 5018), 
podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 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 
 

s ú h l a s 
 
žiadateľovi na výrub 12 ks drevín, druh: 1 ks breza previsnutá (Betula pendula) 
s obvodom kmeňa 110 cm, nameraným  vo výške 130 cm nad zemou a 11 ks vŕba rakyta 
(Salix caprea) s obvodmi kmeňov 75 cm, 80 cm, 80 cm, 85 cm, 95 cm, 95 cm, 100 cm, 100 
cm nameraným  vo výške 130 cm nad zemou a 120 cm, 120 cm a 130 cm meranými tesne pod 
miestom rozkonárenia – vo výške 0,00 m nad zemou, rastúcich na parcele C KN 1900/24 
v katastrálnom území Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ul. Ťačevská). 
Žiadateľ je správcom parcely, na ktorých dreviny požadované na výrub rastú.   
 

A./ 
 
     V súlade s § 82 ods. 12) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, určuje orgán ochrany prírody bližšie podmienky vykonania výrubu, 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:  
1)  výrub dreviny je žiadateľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. októbra   
     do 31. marca),  
2) výrub dreviny žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

v termíne do 31.03.2014,     
3) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí,       

k poškodeniu majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, 
4) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na      

výrub, 
5) žiadateľ po výrube plochu upraví identicky s okolím,  
6) vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí  od 

zvyškov po výrube, 
7) 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 za týchto 
podmienok: 
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1) vysadiť na tú istú parcelu C KN 1900/24 v katastrálnom území Bardejov druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria (ul. Ťačevská), 50 bm voľne rastúceho živého plota, druh 
tavoľník bumaldový (Spiraea bumalda); žiadateľ je správcom uvedenej parcely, 

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

3) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej  
uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ 
dosadbu, 

4)  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.  
 

O d ô v o d n e n i e 
 
      Písomnou  žiadosťou  zo  dňa  07.03.2013  (ev. č. 5018),  Bardejovský podnik služieb 
Bapos, m.p. Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621, požiadal o vydanie 
súhlasu na výrub  12 ks drevín, rastúcich na parcele C KN 1900/24 v katastrálnom území 
Bardejov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Dôvodom žiadosti:  

- žiadosť podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov, 
Ťačevská 1660, 085 01 Bardejov, predmetné náletové krátkoveké dreviny rastú 
v tesnej blízkosti hromadných garáží v hustom zápojí, majú defekty vetvenia. 
 

 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 08.03.2013. V uvedenej lehote od zverejnenia informácie bolo 
doručené Mestu Bardejov 13.03.2013 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 27.03.2012.  
 Podaním zo dňa 26.03.2013 sa Lesoochranárske zoskupenie VLK ospravedlnilo 
z neúčasti na konaní a súčasne  požiadalo o zaslanie podkladov a predĺženie lehoty na 
vyjadrenie.   
 Dňa 26.03.2013, pred termínom zvolaného tvaromiestného  konania, boli 
elektronickým podaním zaslané Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK (ada@wolf.sk) 
požadované podklady (fotokópia: žiadosti, snímok s označením drevín požadovaných na 
výrub, odstúpenie upozornenia na poškodené oplotenie a mohutné porasty a kroviny 
Bardejovskému podniku služieb BAPOS zo dňa 05.11.2012, urgenciu oznámenia o poškodení 
oplotenia spadnutým stromom Okresným stavebným bytovým družstvom Bardejov zo dňa 
28.09.2012, oznámenie o spadnutom strome na pozemku Okresného stavebného bytového 
družstva Bardejov zo dňa 06.08.2012).  
 Na konaní 27.03.2013,  s cieľom posúdenia zámeru, bolo zistené: 

bod 1)  dreviny požadované na výrub, rastú na uvedenej parcele, 
bod 2) ide o náletové krátkoveké dreviny, rastúce v tesnej blízkostí za hromadnými 

garážami, s defektmi vetvenia,    
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bod 3) predmetné dreviny nedotvárajú a neplnia architektonicko-estetickú funkciu 
v danom prostredí, hranicu medzi hromadnými garážami a areálom Okresného stavebného 
bytového družstva Bardejov, ktorý je z danej strany ohraničený zeleným pásom s predmetnými 
drevinami, 

bod 4) na základe priložených podkladov, viď vyššie uvedené prílohy zaslané 
Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK, bolo dňa 05.10.2012 Mestu Bardejov podané oznámenie 
o vyrúbaní  2 ks drevín vŕby rakyta, ktoré spadli na oplotenie Okresného stavebného bytového 
družstva Bardejov, 

bod 5) s cieľom predchádzaniu obdobných situácií – ohrozovaniu majetku a životov ľudí, 
z hľadiska zlých zdravotných stavov predmetných drevín, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 Mestu Bardejov bolo 08.04.2013 doručené vyjadrenie od Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK s nesúhlasom na výrub drevín (cit.): 

 „Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa vyhlášky č. 
24/2003 k zákonu č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v § 17 ods. 13 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. 

Zo žiadosti žiadateľa je zrejmé, že dreviny nespĺňajú podmienky stanovené zákonom 
na výrub drevín. Nie je akceptovateľné, aby boli výruby drevín nielen v tomto 
konkrétnom prípade, ale aj v ostatných prípadoch povoľované bez hľadania možných 
iných alternatív. Výrub drevín je finálnym, teda už nezmeniteľným riešením v otázke 
starostlivosti a ochrany drevín. Ukončuje sa ním život dreviny, a preto je nutné 
rozhodnutie o tejto veci aplikovať až po vyčerpaní všetkých iných možností. Zároveň 
je žiaduce, aby mesto pri plánovanej výsadbe a výruboch jednotlivých drevín riešilo 
situáciu komplexne a v širšom dlhodobom kontexte.“ 

  
 Správny orgán nevyhovel tejto námietke pretože v konaní bolo zistené, že žiadosť 
o výrub drevín a súhlas sú odôvodnené v súlade § 17 ods. 13 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len 
po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvu na zdravie človeka a so 
súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku, ak mu takéto oprávnenie 
vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie. 
 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, rastú v hustom zápojí, presýchajú a nemajú dostatok životného priestoru na 
ďalší rast a vývoj alebo pri obnove drevín, resp. revitalizácii daného územia, kde je potrebné 
esteticky zladiť predmetný priestor a nahradiť existujúce náletové a nepôvodné druhy drevín 
výsadbou nových pôvodných druhov  drevín  v predmetnej  lokalite,  čo je aj tento prípad.   
Realizáciou  tohto   rozhodnutia vzniká kompozičný základ riešenia daného územia. Pre novú 
výsadbu na parcele C KN 1900/24, bol zvolený voľne rastúci živý plot, druh: tavoľník 
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bumaldový (Spiraea bumalda) z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu náletových 
krátkovekých pôvodných drevín. Celá kompozícia sa týmto spôsobom zjednoduší a 
sprehľadní. Taktiež dôjde k zlepšeniu svetelných pomerov pre jednotlivé dreviny, trávnatý 
porast, ale i psychohygienických podmienok pre užívateľov (sprehľadnenie priestoru pre 
vyšší pocit bezpečnosti  a pod.). 
         
            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 
- Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Ťačevská 1660, 085 01 Bardejov 
- Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík 

 
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 


