OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03
•

•
Pavol Repček,
Uhorská Ves č.83,
032 03 Liptovský Ján

•
Váš list/zo dňa
4.7.2019

Naše číslo
OcÚUV-102/2019

•
Vybavuje/linka
Multáň/0918840206

obec
Uhorská Ves 8.8.2019

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 22.8.2019

ROZHODNUTIE
Obec Uhorská Ves, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Pavla Repčeka,
bytom Uhorská Ves 83, 032 03 Uhorská Ves zo dňa 4.7.2019 podľa § 47 ods. 3 , § 48 ods. 1 zákona
a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
pre žiadateľa
súhlas

na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na pred rodinným domom č.83, na pozemku KN-C č. 40/6
k. ú. Uhorská Ves
Jedná sa o dreviny :
1 ks Smrek strieborný (Picea pungens) obvod kmeňa vo výške 1,3 m
1 ks Smrek strieborný (Picea pungens) obvod kmeňa vo výške 1,3 m
1 ks Smrek strieborný (Picea pungens) obvod kmeňa vo výške 1,3 m
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Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y vykonávania výrubu :
napr.
1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho obdobia a v
vegetačného pokoja v termíne do 31.3. a to len u dreviny, ktorá bola na kmeni a koreňovom
nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti
stromov určených na výrub.
3. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatný majetok nachádzajúci sa v blízkosti stromov
4. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť :
Zrealizovať náhradnú výsadbu 6ks sadeníc drevín druhu gaštan
3 ks jedľa
ktoré budú vysadené pri prameni uhorčianka k. ú. Uhorská Ves v jarnom období v termíne do
30.5.2020

Odôvodnen i e:
Žiadateľ Pavol Repček, bytom Uhorská Ves 83, 032 03 Uhorská Ves zo dňa 4.7.2019 požiadal
Obec Uhorská Ves o udelenie súhlasu na výrub 3ks stromov, ktoré rastú pred domom č. 83, na pozemku
KN-C parcelné č. 40/6 k.ú Uhorská Ves. Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom – nevhodný
orez, šikmým vzrastom.

Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 17.7.2019 oznámil začatie konania
a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Pri miestnej obhliadke dňa 7.8.2019 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných stromov, bol
spresnený druh drevín a boli premerané obvody kmeňov. Jedná sa o drevinu druhu 3 ks Smrek
strieborný (Picea pungens).
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní od
jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán,
ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad odbor
životného prostredia v Liptovskom Mikuláši . Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Vladimír Multáň
starosta

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Pavol Repček, bytom Uhorská Ves 83, 032 03 Uhorská Ves
2. Ján Repček, Uhorská Ves 111, 032 03 Uhorská Ves
3. Libuša Beťková, Lotyšská 8, Bratislava

Na vedomie:
1. Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš Hodžova 11, 031 01 Liptovský
Mikuláš

2. Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš
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