Obec O r á v k a
Obecný úrad, Orávka 49, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 00318949
tel.: 0907 816 822, 047/5593119, e-mail: obec.oravka@gemernet.sk
Č. J. 96/8/2021
v Orávke 11.02.2021
ROZHODNUTIE

Obec Orávka, v zastúpení starostom Ing. Jánom Lichancom, ako
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f zákona
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky a v zmysle § 69 písm. d) a e) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), na základe žiadosti Obce Rimavská Seč, zo dňa 19.11.2020, v súlade
s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
,podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny dáva súhlas
žiadateľovi na:
I.
Výrub drevín rastúcich mimo lesa
rastúcich na parcelách KN-E č.388 vedenej ako zastavaná plocha a 3797/3 vedená
ako ostatná plocha v k. ú. intravilánu obce Rimavská Seč, vo vlastníctve obce
Rimavská Seč. Jedná sa o výrub na parcele č. 388, Smreku obyčajného ( Picea
abies ) v počte 2 ks. obvodov 179 a 162 cm, jedného smreku pichľavého ( Picea
pungens ) obvodu 144 cm a jedného kusu pajaseňa žliazkatého (Ailanthus
altissima ) v obvode 118 cm a na parcele č. 3797/3 jedného kusu smreku
pichľavého ( Picea pungens ) v obvode 136cm. Všetko bolo merané vo výške
130 cm nad zemou.
II.
Ukladá
v súlade s § 48 ods.1 zákona žiadateľovi povinnosť uskutočniť náhradnú
výsadbu:
a./ žiadateľ uskutoční na svoje náklady v termíne do 31.12.2022 na
parcelách, ktorá sú vo vlastníctve žiadateľa výsadbu v rozsahu 15 ks
odrastených listnatých stromov podľa vlastného výberu.
b./ zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu
zrealizuje dosadbu,
c./ v termíne do 15 dní od uskutočnenia výsadby doručiť na Obec Orávka
doklad o vykonaní náhradnej výsadby,

III.
Určuje
v súlade s § 82 ods. 12 citovaného zákona určuje bližšie podmienky
vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1./Výrub drevín realizovať v období od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia do 31.3.2021 a od 1.10.2021 do 31.3.2022 v čase vegetačného
kľudu , ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie
preukázať ,
2. Po skončení prác žiadateľ odstráni z lokality všetky zvyšky (napr.
zoštiepkovaním).
3. S rozhodnutím a konkrétnymi podmienkami výrubu bude oboznámená každá
osoba realizujúca samotný výrub drevín ešte pred začatím výrubu.
4. Za geodetické zameranie hraníc v teréne pre účel výrubu je zodpovedný
žiadateľ.
5. Výrub drevín, náhradná výsadba a starostlivosť o ňu a všetky ostatné úkony
a poplatky súvisiace s výrubom drevín budú zabezpečené na náklady
žiadateľa,
6. Výrub prevedie zodpovedná osoba, ktorá spĺňa požadované doklady.
7. Treba zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých budov, ako aj
elektrického vedenia
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže Obec Orávka na návrh alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť, zrušiť alebo rozhodnúť o jeho predĺžení.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Z .z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostávajú týmto
súhlasom nedotknuté.
ODÔVODNENIE
Dňa 19.11.2020 obdržal tunajší úrad žiadosť Obce Rimavská Seč, ďalej len
"žiadateľ"/ žiadosť o súhlas s výrubom drevín rastúcich mimo lesa na parcelách
KN-C 388 a 3797/3 a 770/3 v k. ú. Rimavská Seč v počte 6 kusov.
Predmetné lokality sú lokalizované v intraviláne obce Rimavská Seč,
v intraviláne obce.
Tunajší úrad v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny zverejnil informáciu o začatí predmetného správneho
konania,
Žiadateľ ako dôvod žiadosti na výrub drevín uviedol, že tri stromy ohrozujú
stavbu, budovu bývalého Obecného úradu v Rimavskej Seči ako aj susedné
elektrické vedenie, jeden strom je napadnutý a jeden ohrozuje susednú stavbu.
Posledný šiesty strom jedná sa o brezu previsnutú sa nachádza na verejnom
priestranstve neďaleko stavby bývalého obchodu.
Konanie spojené s obhliadkou na tvare miesta bolo zvolávané na 02.02.2021
kvôli pretrvávajúcej pandémii sa prehliadka do súčasného dátumu odkladala,.
So žiadateľom sa prešli všetky stromy, dohodlo na výrube drevín okolo budovy

bývalého obecného úradu v Rimavskej Seči, kde sa nachádzajú dva dva smreky
obyčajné a jeden smrek pichľavý. Tieto stromy sa nachádzajú v blízkosti
budovy, dvíhajú základy, ako aj chodník a pri veľkom vetre ohrozujú ako
strechu tak elektrické vedenie, dochádza k výpadkom elektrickej energie
u okolitých rodinných domov. Tiež na uvedenej parcele sa nachádza pajaseň
žliazkatý, ktorý ohrozuje susednú budovu. Ďalší smrek pichľavý je už na prvý
pohľad nezdravý, je napadnutý rozsiahlou hnilobou na báze kmeňa. Čo sa týka
šiesteho stromu, brezy previsnutej na tú obec Orávka súhlas na vypílenie nedáva
, nakoľko uvedená breza previsnutá je zdravá, je v dostatočnej vzdialenosti od
susednej budovy. Bude jej treba odstrániť spodné vetvy, aby nedochádzalo
k zanášaniu strechy na neďalekom rodinnom dome. Všetci účastníci konania
súhlasili s výrubom podľa dohodnutých podmienok. Na konaní, zástupca obce
doplnil spis o Uznesenie OZ v Rimavskej Seči č.45/2020, kde OZ v Rim. Seči
schvaľuje výrub stromov v zmysle uvedenej podanej žiadosti na obec Orávka.
Za dodržania podmienok určených v rozhodnutí, by nemalo dôjsť
k negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Výrub uvedených drevín bude možné vykonať až po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia a v mimovegetačnom období podľa výroku
rozhodnutia.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. výrokovej časti
rozhodnutia, žiadateľ o výrub drevín s náhradnou výsadbou na ústnom
pojednávaní súhlasil.
Na základe zistených horeuvedených skutočností, Obec Orávka rozhodla
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54
ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Orávka, Orávka č.49., 980 42
Rimavská Seč.. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom, ak po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo
právoplatnosť.

Ing. Ján Lichanec
starosta obce
Doručuje sa: Obec Rimavská Seč, Rim. Seč 561, 980 42
Obec Orávka - spis

