
Obec Hradisko 
059 71  Hradisko 39 

 
 
Č.j.: 299/2019       V Hradisku, dňa 19. 11. 2019 
 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
 Obec Hradisko, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci ochrany prírody a krajiny 
podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní PaedDr. 
Stanislavou Kellnerovou – starostkou obce, podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, na základe žiadosti Jána Kellnera, trvale bytom Hradisko 8, zn. 299/2019 
zo dňa 14. 11. 2019, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

súhlasí s výrubom 
 
týchto drevín: 
 
- 1 kus vŕba biela (Salix Alba L.), obvod kmeňa 85 cm (meraný vo výške 130 cm), 
 
v zastavanom území obce, ktorý rastie na pozemku parc. č. 51/3 v k. ú. Hradisko. 
 
Podľa § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov ukladá orgán ochrany prírody tieto podmienky zabezpečujúce ochranu prírody 
a krajiny: 

1. Výrub sa uskutoční v dobe vegetačného pokoja, t.j. od 1. septembra do 31. marca. 
2. Žiadateľ zabezpečí, aby výrubom nedošlo k poškodeniu okolitých drevín, ani 

k ohrozeniu stavieb na susednom pozemku. 
3. Po výrube je žiadateľ povinný upratať okolie od zbytkov drevnej hmoty. 
4. Do 6 mesiacov od uskutočnenia výrubu žiadateľ na vlastné náklady vykoná náhradnú 

výsadbu v rozsahu 1 ks, druh dreviny Buk lesný červenolistý (Fagus sylvatica 
'Purpurea'), na pozemku parc. č. 73 v k. ú. Hradisko, ktorý je vo vlastníctve obce. 

5. Žiadateľ ďalej zabezpečí po dobu 3 rokov od uskutočnenia náhradnej výsadby 
starostlivosť o vysadené dreviny pozostávajúcu zo zálievky dreviny po vysadení, 
opatrenia dreviny kolíkom a kosenia bylinnej vegetácie okolo dreviny. V prípade, že 
dreviny počas uloženej doby starostlivosti vyschne, vysadí žiadateľ namiesto nej novú 
sadenicu. 

6. Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú s platnosťou do 31. 12. 2019. Ak sú 
splnené podmienky uvedené v § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov, je možné platnosť tohto rozhodnutia predĺžiť, 
ak o to účastník konania požiada najmenej 30 dní vopred. 
 
 



Odôvodnenie 
 

Dňa 14. 11. 2019 bola Obci Hradisko, ako orgánu ochrany prírody (ďalej len orgán 
ochrany prírody) doručená žiadosť o výrub dreviny. Predmetom žiadosti bol súhlas podľa § 
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
na výrub 1 ks vŕba biela rastúceho na pozemku parc. č. 51/3 v k. ú. Hradisko, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa. Prílohou žiadosti bol výkaz výmer geometrického plánu k parcele č. 
51/3 v k. ú. Hradisko. Žiadosť bola odôvodnená tým, že drevina vykazuje značnú hnilobu 
kmeňa a rastie v tesnej blízkosti hospodárskej budovy, čím svojou koreňovou sústavou a 
konármi poškodzuje obvodové steny a strechu danej budovy. Konármi zasahuje do 
elektrického vedenia, čo vo veternom počasí môže spôsobiť ich ulomenie, prípadne zlomenie 
vŕby v kmeni, a tým značne poškodiť elektrické vedenie. 
 Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť na 
výrub dreviny je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa § 47 ods. 3 
citovaného zákona. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení § 48 ods. 1 zákona uložil náhradnú 
výsadbu a následnú starostlivosť o vysadenú drevinu, ako aj podmienky vykonania činnosti 
podľa § 82 ods. 12 citovaného zákona.  
 
 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, najneskôr do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal - Obec 
Hradisko, 059 71 Hradisko 39. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PaedDr. Stanislava Kellnerová 
         starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa:  
1. Ján Kellner, Hradisko 8, 059 71 
2. pre spis  
 
Na vedomie:  
1. SIŽP - Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Rumanova 14, 040 01 Košice  
2. ŠOP SR, Správa PIENAP-u, SNP č. 57, 061 01 Spišská Stará Ves  
3. Okresný úrad životného prostredia, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok 


