
 

 

Č. sp.: ŽP 2015/04482-9-MK
   

 
Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v

prírody podľa § 2 písm. f) zákona 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v
69 ods.1 písm. d) a f) zákona č
predpisov (ďalej len „zákon o
Kanásovej PhD., bytom: Záhradnícka 432/2, 951 07 
v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
vydáva  

 
podľa § 47 ods. 3 zákona 

porastu, rastúceho na pozemku parcela CKN 
 

 
V súlade s § 82 ods. 12) zákona o

podmienky vykonania výrubu, zabezpe
1) výrub drevín je žiadateľ povinný uskuto

do 31.  marca),  
2) výrub drevín žiadateľ uskuto

v termíne do 31. marca 2017
3) žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov 

k poškodeniu   majetku fyzických osôb alebo 
4)  žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo
5) vyrúbanú drevnú hmotu žiadate

zvyškov po výrube, 
6) za prípadné škody na majetku fyzických osô

výrube  dreviny, zodpovedá žiadate
 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody je žiadate
náhradnú výsadbu za týchto podmienok:
1) vysadiť celkovo 57 ks l

pozemok, v súlade s predloženou urbanisticko
 
2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegeta
vlastné   náklady, v termíne do 30. septembra 2019
inváznych rastlín, 
 

Strana 1 z 4 

MK                                                                               
                                                                                        

R o z h o d n u t i e  

Mesto Bardejov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
§ 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

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

alej len „zákon o ochrane prírody“), na základe písomnej žiadosti
Kanásovej PhD., bytom: Záhradnícka 432/2, 951 07 Čechynce, zo d

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

s ú h l a s 

zákona o ochrane prírody, žiadateľovi na výrub 1000
na pozemku parcela CKN č. 1148/1 v katastrálnom území 

A./ 

súlade s § 82 ods. 12) zákona o ochrane prírody, určuje orgán ochrany prírody bližšie 
podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:  

ľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. októbra 

ľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnu
termíne do 31. marca 2017,    

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

čí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na výrub,
vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vy

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

 
B./ 

 
súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody je žiadateľovi uložené uskuto

náhradnú výsadbu za týchto podmienok: 
listnatých drevín,  s obvodom kmienka 17-

predloženou urbanisticko-architektonickou štúdiou.

ční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
termíne do 30. septembra 2019 po vykonaní výrubu 

 

                               Bardejov      
                                                                                     27.10.2015    

 
                               

prvom stupni vo veciach ochrany 
. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

neskorších predpisov a § 
. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

na základe písomnej žiadosti Mgr. Diany 
zo dňa 17.08.2015, 

znení neskorších predpisov, 

1000 m2 krovitého 
katastrálnom území Dlhá Lúka.   

uje orgán ochrany prírody bližšie 

čného pokoja (od 1. októbra 

ní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

í, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, 

čené na výrub, 
okolitý terén vyčistí od 

b alebo právnických osôb, spôsobených pri 

ľovi uložené uskutočniť 

-20 cm, na ten istý 
architektonickou štúdiou. 

nom období (od 1. apríla do 30. septembra) na 
 drevín a odstránení 
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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 
na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu 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 17.08.2015, požiadala Mgr. Diana Kanásová PhD., 
Záhradnícka 432/2, 951 07 Čechynce o vydanie súhlasu na výrub 1000 m2 krovitých 
porastov, rastúcich na pozemku parcela CKN 1148/1 v kat. území Dlhá Lúka (koniec ul. 
Kamenec). Žiadosť je podaná podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.                                                                

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 od 21.08.2015. V príslušnej lehote od zverejnenia informácie bolo 28.08.2015 
doručené Mestu Bardejov elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom 
správnom konaní Občianskym združením Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 
01 Bratislava a 24.08.2015 písomné potvrdenie od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, 082 
13 Tulčík 310. 
 Orgán ochrany prírody listom č. ŽP 2015/04482-2-MK zo dňa 21.08.2015 vyžiadal od 
Štátnej ochrany prírody SR, RSOPK, Hlavná 93, 080 01 Prešov (ďalej iba ŠOP) odborné 
stanovisko k podanej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. 

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť si vyžadovala súčinnosť iného orgánu (Štátnej 
ochrany prírody SR), Mesto Bardejov upovedomilo listom č. ŽP 2015/04482-4-MK, zo dňa 
11.09.2015, účastníkov konania o predĺžení lehoty na vybavenie predmetného podania o 30 
kalendárnych dní /v zmysle § 85 ods. 1) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov/. 

V súlade so žiadosťou bola na základe tel. dohody dňa 29.9.2015 vykonaná spoločná 
obhliadka drevín so zástupcom ŠOP pričom  orgán ochrany prírody poukázal na to, že na 
uvedenom pozemku sa nachádzajú aj nelegálne skládky a značne rozšírené invázne druhy 
rastlín, ako zlatobyľ obrovská a pohánkovec. V súčasnosti prebiehajú na Okresnom úrade 
v Bardejove, na Odbore starostlivosti o životné prostredie konania na základe podania 
registračný list č. 108 od Občianskeho združenia TATRY, KEMI 627/5, 03104 Liptovský 
Mikuláš a to spisové č. OU-BJ-OSZP 2015/002038-002, podľa § 7b zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) 
a spisové č. OU-BJ-OSZP 2015/001943-003 Kap, podľa § 73 zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon o odpadoch). 

Následne orgán ochrany prírody listom č. ŽP 2015/04482-5-MK zo dňa 30.09.2015 
podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. 
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 12.10.2015.  
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Na základe obhliadky dotknutého územia a vzatia do úvahy povinností vlastníka 
pozemku týkajúcich sa odstraňovania inváznych rastlín a zamedzeniu ich  opätovnému šíreniu 
podľa § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody, nedá sa realizovať bez odstránenie náletových 
drevín  a krovitého porastu o rozlohe 1 000 m2  roztrúseného na parcele o celkovej výmere 
63 341 m2. Na uvedenej parcele boli v minulosti vykonávané terénne úpravy, v súlade 
s povolením, pre úpravu bývalého riečišťa potoka Kamenec, tak aby bolo možné jeho využitie 
podľa územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov. Žiadateľka o výrub Mgr. Kanásová 
nadobudla pozemok až  roku 2015 a v súvislosti s tým chce uvedený pozemok vyčistiť od 
inváznych rastlín, nelegálnych skládok a pre zamedzenie opätovnému šíreniu je potrebné 
odstrániť aj drobné náletové dreviny do obvodu 40 cm o celkovej rozlohe 1000 m2.  V súlade 
s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., výpočet spoločenskej hodnoty krovitého porastu 
požadovaného na výrub  je 10 598,40 €.  

 

P.
č. 

Názov dreviny 
plošný 
výmer 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenia 

Index  
nálety 

Index 
vek 

Spoločenská 
hodnota upravená 

(€) 

1. kry a krovitý 
porast 1 000 m2 18 400 0,8 0,8 0,9 10 598,40 

       10 598,40 
 

Na ústnom pojednávaní ŠOP nemala pripomienky k výrubu náletových krovín 
a stanovisko mala zaslať poštou. Zástupca Lesoochranárskeho zoskupenia VLK nedával 
vyjadrenie na konaní ale mali sa vyjadriť po zaslaní zápisnice a kópie žiadosti. Za Občianske 
združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa sa nedostavil zástupca. Dňa 16.10.2015 Občianskemu 
združeniu Nádej pre sad Janka Kráľa, Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK a Štátnej ochrane 
prírody SR boli zaslané požadované doklady spolu so zápisnicou a stanovená päťdňová lehota 
na vyjadrenie. V uvedenej lehote neboli správnemu orgánu doručené vyjadrenia od 
Občianskeho združenia Nádej pre sad Janka Kráľa, Lesoochranárskeho zoskupeniu VLK 
a stanovisko Štátnej ochrany prírody SR. Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie  a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia 
Bodrogu nemajú pripomienky k výrubu. Dôvody výrubu krovitého porastu sú opodstatnené, 
dreviny s obvodom nad 40 cm ostanú zachované.  

 
Nová výsadba bude situovaná na tú istú parcelu, ktorá bude plniť požadované funkcie 

dlhodobo o celkovom v počte 57 ks listnatých drevín, s obvodom kmienka 17-20 cm, budú 
vysadené do 4 rokoch, po odstránení inváznych rastlín (nutný chemický postrek, po dobu cca 
2 rokoch), v súlade s predloženou urbanisticko-achitektonickou štúdiou. Žiadateľ doručí na 
MsÚ Bardejov, odd. ŽP doklad o vykonaní náhradnej výsadby, resp. dosadby. 

 
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 súhlasu s výrubom predmetných 
drevín a krovín nepodal námietky nikto z účastníkov tohto konania. 
 

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody rozhodol o povolení výrubu tak 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení § 
48 ods. 1 zákona uložil náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny, ako aj 
podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 citovaného zákona.  
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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, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov. 

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

 
 
 
 
 

                                                                                MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                            primátor mesta 
 
Rozhodnutie sa doručuje 
- Mgr. Diana Kanásová, PhD., Záhradnícka 432/2, 951 07 Čechynce 
- Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
- Lesoochranárske zoskupenia VLK, 082 13 Tulčík 310 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. 
Štefánika 25, 075 34 Trebišov 
- Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 
Bardejov 

 
Na vedomie:  
- Štátna ochrana prírody SR, RCOP, Hlavná 93, 080 01  Prešov 
- SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Rumanova 14, 040 01  Košice 
- Okresný úrad v Bardejove, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01  
Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje : Milan  Klimek ℡  +421544862163 e-mail :            milan.klimek@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................    www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 

 


