
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2021/011845-006

Michalovce
24. 09. 2021

Rozhodnutie
súhlas

Popis konania / Účastníci konania
obec Dúbravka, OcÚ 88, 072 15 Budkovce, IČO 00325112

Výrok
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68
písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel /ďalej len zákon o
OPaK/ na základe žiadosti obce Dúbravka, OcÚ 88, 072 15 Budkovce, IČO 00325112 / ďalej len žiadateľ/, zo dňa
26.8.2021 rozhodujúc podľa § 47 ods. 3 a § 48, odst.1, zákona o OPaK, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní /SP/ v znení neskorších noviel, vydáva

súhlas

na výrub 22 ks stromov nasledovne:
- 20 ks druh smrek obyčajný (Picea abies L.) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou v rozpätí
od 58 do 100 cm
- 2 ks druh borovica lesná (Pinus sylvestris L.)) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou 70 a 80 cm
rastúce na parcele „C“ KN 1859/1 k. ú. Dúbravka. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

I. v súlade s § 82 ods.12 zákona o OPaK určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody
a krajiny:
1. Výrub vyznačených stromov je možné uskutočniť v termíne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia do
28.2.2022 a v termíne od 1.10.2022 do 31.12.2022.
2. So vzniknutým odpadom z vyrúbaných drevín nakladať v zmysle osobitných predpisov v odpadovom
hospodárstve
3. Mechanizmy použité na ťažbu a odvoz drevnej hmoty musia byť v bezporuchovom stave tak, aby nedochádzalo
úniku ropných látok a nasledovnému znečisteniu okolitých pozemkov
4. Výrub realizovať tak, aby nevznikla škoda tretej strane.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
1. žiadateľ uskutoční na vlastné náklady náhradnú výsadbu 22 ks pôvodných druhov drevín (obvod kmienka 14 –
16 cm) na parcele „C“ KN 1859/1 k. ú. Dúbravka, v termíne do 31.12.2022.

Prípadné nároky tretích strán na náhradu škody vzniknutú ťažbou, manipuláciou a odvozom drevnej hmoty, je
potrebné uplatňovať u žiadateľa, ktorý je povinný v zmysle osobitného právneho predpisu vzniknutú škodu uhradiť.
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Za presnú identifikáciu a vytýčenie pozemku v teréne zodpovedá vlastník – žiadateľ.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o OPaK môže Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné zákony, predpisy, ako aj
ostatné ustanovenia zákona o OPaK zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Členovia stráže prírody a pracovníci organizácii ochrany prírody a krajiny, ktorí majú podľa §§ 72 až 79 zákona
o OPaK oprávnenia členov stráže prírody, sú podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK oprávnení kontrolovať
dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Žiadosťou doručenou na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 26.8.2021,
požiadala obec Dúbravka, v zastúpení starostom obce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon o OPaK/, Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán, o udelenie súhlasu na výrub 18 ks smrek rastúce na parc. č.
1859/1 k. ú. Dúbravka. Predmetné stromy sú napadnuté lykožrútom, v zlom zdravotnom stave, suché.

Okresný úrad Michalovce, odbor SoŽP v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov informoval listom č. OU-MI-OSZP-2021/011845-2 zo dňa 27.8.2021 na stránke http://
www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-9 o začatí správneho konania v uvedenej veci. Zároveň v
súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK požiadal do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou
alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.
V uvedenom termíne nikto nepožiadal tunajší úrad, že má záujem zúčastniť sa predmetného konania.
Okresný úrad Michalovce, odbor SoŽP, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny, listom OU-MI-OSZP-2021/011845-003 zo dňa 6.9.2021 oznámil všetkým známym účastníkom konania
začiatok konania v predmetnej veci.
Účastníci konania boli listom oboznámení, že prípadné pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu
môžu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny nebude prihliadať.

Listom č. OU-MI-OSZP-2021/011845-003 zo dňa 6.9.2021 bolo zároveň zvolané ústne pojednávanie spojené s
miestnym šetrením na deň 16.9.2021.
Na miestnom šetrení uskutočnenom dňa 16.9.2021 po dôkladnom zvážení všetkých skutočnosti a po odbornom
posúdení, bolo v závere miestneho šetrenia skonštatované nasledovné:
# lokalita, na ktorej sa predmetná drevina nachádza je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona
o OPaK,
# na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy
osobitne chránených častí prírody,
# v danom území sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu, taktiež v danom území nebol
zaznamenaný žiadny chránený druh rastlín, ani rastlinný druh európskeho a národného významu.

Na základe miestnej obhliadky bolo zistené, že sa jedná o stromy suché v rozsahu 90 až 100 % a to z dôvodu
napadnutia lykožrútom. Na drevinách boli viditeľné známky poškodenia týmto živočíchom. Na obhliadke boli
doplnená 2 ks stromu druh smrek, ktoré boli poškodené v rozsahu nad 50 %. Tiež boli doplnené 2 ks stromov druh
borovica, preschnuté v rozsahu nad 50 % a to z dôvodu prelínania a vzájomného tienenia konárov koruny a tiež
napadnuté lykožrútom. Časť habitatu s nížinnou a teplou klímou nie je vhodná pre výsadbu takýchto ihličnatých
drevín v tejto lokalite.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona bola žiadateľovi uložená náhradná výsadba 22 ks pôvodných druhov drevín (obvod
kmienka 14 – 16 cm) na parcele „C“ KN 1859/1 k. ú. Dúbravka, v termíne do 31.12.2022.

Na základe § 47 ods. 11 a 13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § vyhlášky č. 170/2021 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny stromy určené na výrub vo výrokovej časti
spĺňajú odôvodnené podmienky pre udelenie súhlasu na výrub drevín.



3 / 3

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Michalovce, odbor Starostlivosti o životné prostredie
na základe dôsledného posúdenia predmetného podania na základe vyššie uvedených skutočností a stanoviska ŠOP
SR S CHKO Vihorlat rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ bol od správnych poplatkov oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a.) zákona NR SR 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v platnom znení.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom
znení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Michalovce, odbor SoŽP. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný
účinok.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
Obec Dúbravka (OVM), Dúbravka 88, 072 15  Dúbravka, Slovenská republika

Na vedomie
Štátna ochrana prírodySR Správa chránenej krajinnej oblasti VIHORLAT, Fr. Kráľa 1, 071 01 Michalovce 1


