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 Č. sp.: ŽP 2013/04685-9-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
11 Bardejovské Kúpele, dňa 04
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
 

 
žiadateľovi na výrub 95 ks drevín
zemou a 70 m2 krovitých porastov
druh pozemku: ostatné plochy

- CKN číslo 3902 (zelený pás parkovisko)
s obvodmi kmeňov 70, 70, 70, 75, 80,
s obvodom kmeňa 55 cm; 
s obvodom kmeňa 60 cm;
s obvodmi kmeňov 85, 85, 90, 90, 120,

- CKN číslo 3905 (zelený pás),
s obvodom kmeňa 85 cm; 
65, 60 cm a 1 ks javorovec jase

- CKN číslo 3906/1 (parkovisko 
pungens) s obvodom kme

- CKN číslo 3907 (zelený pás), druh: 
kmeňa 90 cm; 

- CKN číslo 3939 (pri lie
pungens) s obvodom kme
kmeňov 80, 110 cm; 

- CKN číslo 3940 (pri kostole)
s obvodmi kmeňov 70,
cm; 3 ks smrek pichľ
tuja západná (Thuja occidentalis) s

- CKN číslo 3944 (za kolonádou), druh
s obvodmi kmeňov 60, 80
rozkonárenia (vo výške 0,00 m nad zemou
s obvodom kmeňa 55 cm; 
60, 65, 85 cm; 1 ks borievka viržínska
ks jedľa striebristá (Abies concolor) s

- CKN číslo 3945 (pri kolonáde),
s obvodom kmeňa 100 cm;

- CKN číslo 3956 (pri hudobnom pavilóne),
pungens) s obvodom kme

- CKN číslo 3957 (pri Melánii), 
kmeňa 120cm; 

 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie16, 085 01  Bardejov 
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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 podala spol.  Bardejovské Kúpele, a.s.
04.10.2013 (ev. č. 25 118), podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v
správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

s ú h l a s 

drevín s obvodmi kmeňov nameranými  vo výške 130 cm
krovitých porastov rastúcich na parcelách, v katastrálnom území Bardejov, 

druh pozemku: ostatné plochy: 
(zelený pás parkovisko), druh: 6 ks smrek pichľavý

70, 70, 70, 75, 80, 80 cm; 1 ks lipa malolist
ňa 55 cm; 1 ks cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis 
ňa 60 cm; 6 ks pagaštan konský (Aesculus hippo
ňov 85, 85, 90, 90, 120, 130 cm; 

(zelený pás), druh: 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 
ňa 85 cm; 3 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodmi 

1 ks javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) s obvodom kme
(parkovisko pre autobusy), druh: 1 ks smrek pich

obvodom kmeňa 90 cm; 
(zelený pás), druh: 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s

(pri liečebnom dome Jana), druh: 1 ks smrek pich
obvodom kmeňa 90 cm; 2 ks smrek sivý (Picea 

pri kostole), druh: 2 ks hloch obyčajný (Crataegus laevigata) 
ov 70, 90 cm; 1 ks javor mliečny (Acer occidentalis) s

3 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodmi kmeňov 90, 90,
(Thuja occidentalis) s obvodmi kmeňov 70, 70, 80, 85, 90, 90 cm;

(za kolonádou), druh: 7 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 
ňov 60, 80, 80, 120, 130, 60, 70 cm meranými 

vo výške 0,00 m nad zemou); 1 ks smrek obyčajný
ňa 55 cm; 3 ks smrek pichľavý (Picea pungens) 

1 ks borievka viržínska (Juniperus virgin) s obvodom kme
(Abies concolor) s obvodom 65 cm; 

(pri kolonáde), druh: 1 ks smrek pichľavý 
ňa 100 cm; 

(pri hudobnom pavilóne), druh: 1 ks smrek pich
obvodom kmeňa 90 cm; 

(pri Melánii), druh: 1 ks jedľa vznešená (Abies procera) s

___________________________________________________________________________ 

                 Bardejov                             
           09.12.2013                                  

prvom stupni vo veciach ochrany 
prechode niektorých pôsobností 

znení neskorších predpisov a 
krajiny v znení neskorších 

Bardejovské Kúpele, a.s.,  086 
, § 48 ods. 1 zákona 

znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 
znení neskorších predpisov, vydáva 

vo výške 130 cm nad 
katastrálnom území Bardejov, 

ľavý (Picea pungens) 
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) 

(Chamaecyparis pisfera) 
(Aesculus hippocastanum) 

(Thuja occidentalis) 
obvodmi kmeňov 100, 

obvodom kmeňa 90cm; 
1 ks smrek pichľavý (Picea 

(Picea abies) s obvodom 

1 ks smrek pichľavý (Picea 
(Picea glauca) s obvodmi 

(Crataegus laevigata) 
(Acer occidentalis) s obvodom 90 

ňov 90, 90, 90 cm; 6 ks 
ov 70, 70, 80, 85, 90, 90 cm; 

(Thuja occidentalis) 
, 80, 120, 130, 60, 70 cm meranými pod miestom 

smrek obyčajný (Picea abies) 
 s obvodmi kmeňov 

obvodom kmeňa 60 cm; 1 

ľavý (Picea pungens) 

1 ks smrek pichľavý (Picea 

(Abies procera) s obvodom 
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- CKN číslo 3971 (pri spojovacej chodbe), druh: 2 ks smrek obyčajný (Picea abies) 
s obvodmi kmeňov 100, 110 cm; 4 ks tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodmi 
kmeňov 55, 100, 120, 120 cm; 

- CKN číslo 3977 (pri liečebným domom Alžbeta), druh: 5 ks tuja západná (Thuja 
occidentalis) s obvodmi kmeňov 60, 100, 120, 150, 150 cm meranými pod miestom 
rozkonárenia (vo výške 0,00 m nad zemou); 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) 
s obvodom kmeňa 50 cm; 3 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodmi kmeňov 
85, 100, 130 cm; 1 ks borievka viržínska (Juniperus virgin) s obvodom kmeňa 70 
cm;  

- CKN číslo 4024 (za liečebným domom Alžbeta), druh: 1 ks tuja západná (Thuja 
occidentalis) s obvodom kmeňa 50 cm; 

- CKN číslo 4066 (pri drevenom moste), druh: 1 ks buk lesný (Fagus sylvatica) 
s obvodom kmeňa 100 cm; 

- CKN číslo 4094 (za liečebným domom Alžbeta), druh: 1 ks javorovec jaseňolistý 
(Negundo aceroides) s obvodom kmeňa 60 cm; 11 ks tuja západná (Thuja 
occidentalis) s obvodmi kmeňov 50, 50, 60, 60, 70, 70, 90, 100, 110, 120, 120 cm;  

- CKN číslo 4126/2 (Tahy dvor), druh: 5 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 
s obvodmi kmeňov 150, 130, 100, 130, 100 cm meranými pod miestom rozkonárenia 
(vo výške 0,00 metrov nad zemou); 4 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) 
s obvodmi kmeňov 45, 48, 48, 48 cm; 20m2 borievka kláštorná (Juniperus sabina); 

- CKN číslo 4134/1 (liečebný dom Alžbeta), druh: 1 ks javor horský (Acer 
pseudoplatanus) s obvodom 100 cm;   

- CKN číslo 4151/2 (pri hoteli Minerál), druh: 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 
s obvodmi kmeňov 60, 60 cm;  

- CKN číslo 4153 (pred hotelom Minerál), druh: 50 m2 zlatovka prostredná (Forsythia 
intermedia); 1 ks javor horský (Acer pseudoplatanus) s obvodom 100 cm;   

 Žiadateľ je vlastníkom parciel, 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 31.03.2015,     
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 odstráni aj pne po výrube vrátane povrchovej časti koreňového systému a 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 592 ks drevín na parcely v katastrálnom území Bardejov, žiadateľ je vlastníkom 
uvedených parciel: 

- CKN číslo 3902, druh pozemku: ostatné plochy, (zelený pás k parkovisku pagaštanová alej), 
druh: 11 ks pagaštan pleťový (Aesculus x carnea HAYNE) výška sadenica 2,0-2,5 m; 
- CKN číslo 4000, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (v súlade s projektovou 
dokumentáciou - štúdia zelene vstupného dvora pri tenisových halách- 286 ks drevín), druh:  
5 ks zemolez lesklý (Lonicera nitida) výška sadenice 20-40 cm; 16 ks zemole japonský 
(Lonicera japonica „Aureoreticulata“) výška sadenice 20-40 cm; 2 ks sklaník Dielsov 
(Cotoneaster diesianus) výška sadenice 40-60 cm; 10 ks sklaník vŕbolistý (Cotoneaster 
salicifolius) výška sadenice 40-60 cm; 5 ks borovica lesná (Pinus sylvestris „Pygmaea“) 
výška sadenice 20-40 cm; 1 ks borovica hladká (Pinus strobus „Radiata“) výška sadenice 
20-40 cm; 60 ks bršlen fortuneho (Euonymus fortunei „Silver Queen“); 35 ks borievka 
obyčajná (Juniperus communis „Prostrata“) výška sadenice 20-40 cm; 3 ks magnólia 
Soulangeova (Magnolia soulangeana „Burgundy“) výška sadenice 40-60 cm; 20 ks 
rododendron obťažkaný (Rhododendron impeditum „Blue Tit“) výška sadenice 20-30 cm;  
1 ks rododendron (Rhododendron „Nova Zembla“) výška sadenice 40-50 cm; 3 ks 
rododendron (Rhododendron „Bernstein“) výška sadenice 40-50 cm; 17 ks tis červený 
(Taxus baccata „Repandens“) výška sadenice 20-40 cm; 1 ks hortenzia latnatá (hydrangea 
paniculata „Pinky Winky“ výška sadenice 40-60 cm; 1 ks ginko (Ginkgo biloba „Fastigiata 
Vlagon“) výška sadenice 150-200 cm; 10 ks papraď (Athyrium niponicum „metalicum“);     
2 ks plamienok alpínsky (Clematis alpina) výška sadenice 20-40 cm; 1 ks plamienok 
(Clematis „Nelly Moser“) výška sadenice 20-40 cm; 45 ks tavoľník japonský (Spiraea 
japonica „Little Princess“) výška 20-40 cm; 20 ks ľubovník (Hypericum calycinum) výška 
sadenice 20-30 cm; 28 ks krpčiarka  (Epimedium x versicolor „Sulphurea“);  
 - CKN číslo 4000, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (v súlade s projektovou 
dokumentáciou - štúdia zelene obytného dvora pri objekte Magnólia- 78 ks drevín), druh: 1 ks 
rododendron (Rhododendron „Bernstein“) výška sadenice 40-50 cm; 20 ks brečtan (Hedera 
helix) výška sadenice 25-30 cm; 20 ks nátržník (Potentilla treticosa Klondike) výška 
sadenice 40-60 cm; 1 ks tis (Taxus baccata „David“) výška sadenice 40-60 cm; 1 ks 
hortenzia (hydrangea macrophylla „Mariesii“) výška sadenice 40-60 cm; 10 ks bršlen 
fortuneho (Euonymus fortunei „Silver Queen“); 1 ks hortenzia latnatá (hydrangea 
paniculata „Pinky Winky“ výška sadenice 40-60 cm; 1 ks dráč Thumbdegov (Berberis 
thunbergii „Atropurpureum“) výška sadenice 40-50 cm; 3 ks dráč (Berberis media „Red 
Jewel“) výška sadenice 20-40 cm; 20 ks rozchodník (Sedum spurium); 
- CKN číslo 4126/2 (v súlade s projektovou dokumentáciou - štúdia zelene objektu Tahy dvor 
- 217 ks drevín), druh: 1 ks jabloň (Malus „Royal Beauty“) výška sadenice 1,8-2,0 m; 1 ks 
pagaštan pleťový (Aesculus x carnea „Briotii“) výška sadenice 2,0-2,5 m; 1 ks hrab 
obyčajný (Carpins betulus „Columnaris“) výška sadenice 2,0-2,5m; 2 ks tis červený (Taxus 
baccata „Compacta“) výška sadenice 40-50 cm; 9 ks tis červený (Taxus baccata 
„Sempersaurea“) výška sadenice 40-50 cm; 85 ks krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens 
„Suffruticosa“) výška sadenice 40-50 cm; 2 ks dráč prostredný (Berberis x media „Red 
Jewel“) výška sadenice 40-60 cm; 3 ks ruža stolistá (Rosa helix „Parkjuwel“) výška sadenice 
40-60 cm; 40 ks ľubovník (Hypericum calycinum) výška sadenice 20-40 cm; 35 ks brečtan 
popínavý (Hedera helix „Green Ripple“) výška sadenice 20-40 cm; 3 ks ruža mnohokvetá 
(Rosa mutiflora) výška sadenice 40-60 cm; 35 ks brečtan popínavý (Hedera helix 
„Atropurpure“) výška sadenice 20-40 cm;  
 
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra)  na 

vlastné náklady, v termíne do 30. 09. 2015, 
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, 
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5) 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  04.10.2013  (ev. č. 25 118),  Bardejovské Kúpele, a.s., 
086 31 Bardejovské Kúpele, požiadali o vydanie súhlasu na výrub  96 ks drevín a 50 m2 
krovitého porastu, rastúcich na parcelách v Bardejovských Kúpeľoch, katastrálne územie 
Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy. Dôvodom žiadosti bolo, že predmetné dreviny rastú 
v hustom zápoji, nemajú dostatok životného priestoru na ďalší rast a vývoj, niektoré z nich  
javia známky značného poškodenia na kmeni i v korune, presýchajú, alebo boli vysadené 
nekoncepčne a nekoordinovane a zahusťujú nadmerne zápoj korún (napr. tuje), čím sa 
zhoršujú stanovištné podmienky ostatným drevinám. 
 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 04.10.2013. V stanovenej lehote od zverejnenia informácie bolo 
doručené Mestu Bardejov 07.10.2013 elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom 
v začatom správnom konaní od Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava (mvszopk@internet.sk) a 11.10.2012 písomné 
potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní od Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK, 082 13 Tulčík 26.      
 Orgán ochrany prírody listom č. ŽP 2013/04685-5-MK zo dňa 21.10.2013 podľa 
ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov nariadil ústne pojednávania spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. Dňa 
30.10.2013 Lesoochranárske zoskupenie VLK sa ospravedlnilo z neúčasti na konaní 
a zároveň požiadalo o zaslanie podkladov a predlženie lehoty na vyjadrenie. Ústne 
pojednávania sa uskutočnilo 30.10.2013, počas ktorej bolo zistené, že dreviny požadované na 
výrub, rastú na uvedených parcelách. V priebehu miestnej obhliadky orgán ochrany prírody 
vykonal meranie obvodov kmeňov stromov a výmeru krovitých porastov, zistil ich zdravotný 
stav a zhotovil fotodokumentáciu drevín požadovaných na výrub. Z priebehu ústneho 
pojednávania a miestnej obhliadky bol vyhotovený zápis a prezenčná listina. Orgán ochrany 
prírody na základe vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. vypočítal spoločenskú hodnotu drevín 
určených na výrub, ktorá je 55 624,95 €. Výpočet, zdravotný stav a dôvody výrubu 
jednotlivých 95 ks drevín a 70 m2 krovitých porastov tvorí prílohu zápisu. Súčasne správny 
orgán odporučil upraviť koruny priľahlých drevín  odborným orezom podľa normy STN 837010 – 
Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Účastníci konania 
a zúčastnené osoby boli na mieste oboznámení s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním 
a mali možnosť vyjadriť sa k ním, i k spôsobu ich zisťovania, prípadne navrhnúť ich 
doplnenie podľa ustanovení §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov. Voči ich výrubu nepodal zásadné námietky nikto z prítomných. 
     
 Dňa 18.11.2013 boli elektronickou poštou, na e-mail Lesoochranárskeho zoskupenia 
VLK a Slovenskému zväzu ochrancov prírody a krajiny, zaslané požadované podklady 
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((zápisnica z konania s prílohami (prezenčnou listinou, projektami náhradnej výsadby č. 1, 2 
a 3, výpočtom spoločenskej hodnoty drevín)), s vyrozumením, že fotodokumentáciu a žiadosť 
s prílohami nezasielame pre ich rozsah a druh formátu, s oznámením predĺženia termínu na 
vyjadrenie o sedem dní odo dňa doručenia požadovaných dokladov. 
  
 Mestu Bardejov v stanovenej predĺženej lehote 27.11.2013 bolo doručené vyjadrenie 
od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK s nesúhlasom na výrub drevín s odôvodnením: 
 Správny orgán súhlas na výrub drevín môže udeliť, len po posúdení ekologických 
a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka, že tento výrub je nevyhnutný. Pri 
vydávaní súhlasu musí orgán ochrany prírody prihliadať najmä na zdravotný stav dreviny, 
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. Náhradná výsadba by mala byť primeraná 
a zohľadnená druhovému zloženiu na výrub navrhovaných drevín, ktoré by malo zodpovedať 
zloženiu drevín navrhovanému na náhradnú výsadbu, t.j. primerane by mali byť vysadené aj 
druhy listnatých stromov s primeranou špecifikovanou veľkosťou. 
  
 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 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. 

 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. 
   

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.  

Prílohu zápisnice tvorí rozsiahla tabuľka výpočtu spoločenskej hodnoty drevín 
požadovaných na výrub v zmysle príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorého súčasťou 
je aj zdravotný stav jednotlivých drevín a dôvod výrubu. Poznamenávame, že každá drevina 
požadovaná na výrub má prirážkový index poškodenia od 0,6 do 0,0 čo je stredné poškodenie, 
ťažké poškodenie alebo ide o odumretú drevinu.   

Realizáciou tohto rozhodnutia vzniká kompozičný základ na riešenie štyroch častí 
územia v Bardejovských Kúpeľoch  a to: 

- obnovenie pagaštanovej aleje (11 ks nových drevín), ktorá je zapojená do systému alejí  
celého kúpeľného sídla, avšak kvôli zhoršenému zdravotnému stavu pôvodných drevín sa 
revitalizuje. Súhlas počíta s odstránením neskorších dosadieb zbytočne zahusťujúcich porast 
s cieľom uvoľniť priestor ponechaným drevinám a obnovenej aleji tak, aby vyniklo 
dominantné postavenie aleje.  

- v súlade s projektovou dokumentáciou - štúdia zelene vstupného dvora pri tenisových 
halách - výsadba 286 ks nových drevín, 

- v súlade s projektovou dokumentáciou - štúdia zelene obytného dvora pri objekte 
Magnólia - výsadba 78 ks nových drevín, 
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- v súlade s projektovou dokumentáciou - štúdia zelene objektu Tahy dvor – výsadba 217 
ks nových drevín. 

Taktiež dôjde k zlepšeniu svetelných pomerov pre jednotlivé dreviny, trávnatý porast 
v celom kúpeľnom sídle, ale i psychohygienických podmienok pre užívateľov (sprehľadnenie 
priestoru pre prechádzky, posedenie, vyšší pocit bezpečnosti, apod.). 

 
V odôvodnení Lesoochranárske zoskupenie VLK píše, že náhradná výsadba by mala 

byť primeraná a zohľadnená druhovému zloženiu na výrub navrhovaných drevín. V zmysle § 
148 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
správny orgán uložil 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. To neznamená, že ak sa povolí 
výrub prevažne ihličnatých drevín (ako je to v tomto prípade), tak náhradná výsadba musí byť 
zohľadnená tomuto druhovému zloženiu. Z celkového počtu 95 ks drevín na výrub, tvorí 72 
ks ihličnaté dreviny, 21 ks listnaté dreviny a 2 ks krovitých porastov. Zloženie náhradnej 
výsadby  v počte 592 ks drevín, prevažujú okrasné kry v počte 552 ks nad stromami, 
z ktorých je 26 ks ihličnatých drevín a 14 ks listnatých drevín.  

         
Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť na 

výrub drevín je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa §47 ods. 3 citovaného 
zákona. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení §48 ods. 1 zákona uložil do výšky 
spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť 
o vysadené dreviny, ako aj podmienky vykonania činnosti podľa §82 ods. 12 citovaného 
zákona.  
 
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 
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