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
Číslo: 152/08/2021 ZB.
Vybavuje: Ing. Lichanec

v Orávke 24.03. 2021

ROZHODNUTIE
Obec Orávka , ako príslušný správny orgán podľa § 27 odsek 1, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 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, podľa § 1 odsek 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 69 ods.1 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a na základe žiadosti, ktorú podal
Pavol Vontorčík, Nábrežie Mládeže 15., 948 01 Nitra, vydáva
s ú h l a s na výrub drevín
1 ks Orech Kráľovský / Juglans regia / obvod kmeňa 153cm
1 ks Čerešňa Kordia / Prunus avium / obvod 120 cm
Obvody kmeňov stromov boli merané vo výške kmeňa 130 cm nad zemou.
I.

Podľa § 82 ods. (12) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
zákon), správny orgán určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:
Žiadateľ
a) môže uskutočniť výrub drevín aj v čase vegetácie ale až po nadobudnutí
právoplatnosti príslušného stavebného povolenia
b) pri výrube nepoškodí okolité dreviny, domy
c) budú dodržané bezpečnostné predpisy, vypnutie elektrickej energie počas pílenia
d) vykoná náhradnú výsadbu v lehote do 30. 04. 2022
e) obvod kmeňa listnatého stromu pre náhradnú výsadbu musí byť min. 14 cm vo
výške 100 cm nad zemou a podchodná výška 220 cm

II.

Podľa § 48 ods. (1) zákona žiadateľ uskutoční náhradnú výsadbu 3 ks listnatých ovocných
stromov s kompaktnou korunou podľa vlastného výberu na pozemku parc. č. 243/1
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môže
konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu toto rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, resp. vyjadrenia iných orgánov štátnej správy.
Osobitné predpisy ako i ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.
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ODÔVODNENIE

Dňa 23. 03. 2021 podal žiadateľ na správny orgán žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,
( 1 ks orech kráľovský, 1 ks čerešňa ) ktoré rastú na pozemku parc. č. 243/1 v k. ú. intravilán
obce Orávka z dôvodu ich zlého stavu, dutých kmeňov.
Pri miestnej obhliadke boli dôvody na výrub stromov posúdené ako opodstatnené. Orech
kráľovský je vyschnutý, dutý. Čerešňa je dutá po minulom roku keď sa odlomila polovica
stromu, zvyšná časť je v zlom stave. Náhradnú výsadbu uložil správny orgán v lokalite
v záhrade, 343/2 vedený ako záhrada, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa .
Na základe zistených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 10.-€ bol uhradený 23.03.2021 na účet obce vedený vo VÚB
banke po podaní žiadosti.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/67
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Obec Orávka v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti je
rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Lichanec
starosta obce

Rozhodnutie sa doručuje:
1. Pavol Vontorčík, Nábrežie Mládeže 15.,946 01 Nitra
2. Martin Vontorčík, Nábrežie Mládeže 15, 946 01 Nitra
3. Spis
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