Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
___________________________________________________________________
Č. j. 1857/2019
Sp. zn. EV-S2019/27

V Ďurčinej, dňa 01.10.2019

ROZHODNUTIE
Obec Ďurčiná, 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 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti č.
1748/2019 zo dňa 23.08.2019 podľa § 47 ods. 3 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 žiadateľov Dušan Fusko a manž. Mária Fusková
súhlas
na výrub 1 ks stromov, ktoré rastú v zastavanom území obce, na pozemku KN-C č. 486,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Ďurčiná.
Jedná sa o dreviny :
1 ks lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 200 cm
I: Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y
vykonávania výrubu :
1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho
obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne od 01.10. do 31.03. a to len u drevín,
ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa
vyhlášky.
2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v bezprostrednej
blízkosti.
3. Výrub drevín žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
najneskôr v termíne do 31.10.2020
4. Žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube označených drevín nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo
životov ľudí, k poškodeniu majetku fyzických alebo právnických osôb.
5. Drevená hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto
zneškodnenia.
6. Výrub drevín, odvoz vyťaženej hmoty, náhradnú výsadbu a všetky ostatné úkony
a poplatky súvisiace s výrubom zabezpečí na vlastné náklady žiadateľ.
7. Pri výrube musí žiadateľ dodržať všetky podmienky uvedené v zákone č. 543/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
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8. Zodpovednosť za prípadné poškodenie majetku spôsobené pri výrube drevín bude niesť
žiadateľ.
II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť :
Zrealizovať náhradnú výsadbu 1 ks sadeníc drevín druhu agát (Robinia), ktoré budú
vysadené popri ceste smerujúcej z Ďurčinej za Novým cintorínom smerom na Rajeckú Lesnú,
na pozemku KN-C č. 5580, k. ú. Ďurčiná, ktoré je vo vlastníctve obce Ďurčiná vedené na LV
č. 3888 v jarnom/jesennom období v termíne do 30.10.2020 (po vykonaní výrubu). Pri
náhradnej výsadbe sa sadenica umiestni do ochrannej sieťky pred jej poškodením. Žiadatelia
upovedomia konajúci správny orgán o vykonaní náhradnej výsadby resp. dosadby.
Odôvodnen i e:
Žiadateľ Dušan Fusko s manželkou požiadali dňa 23.08.2019 Obec Ďurčiná o udelenie
súhlasu na výrub 1 ks stromov, ktoré rastú v intraviláne obce, na pozemku KN-C parcelné
č. 486, k.ú. Ďurčiná, ktoré je vo vlastníctve žiadateľov. Žiadosť bola odôvodnená
odporúčaním pracovníkov SSE, ktorí upozornili na možnosť pádu suchých konárov na
elektrické vedenie ako aj na možnosť pádu suchých konárov, prípadne celého stromu na
pozemok žiadateľov ako aj na susedné nehnuteľnosti.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom č.1823/2019 zo dňa 23.09.2019
oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním. Účastníkom konania bolo Oznámenie o začatí konania spojené
s miestnym zisťovaním zaslané poštou. Pri miestnej obhliadke dňa 01.10.2019 bolo zistené,
že sa jedná o výrub 1 ks drevín, druh lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), ktorá má obvod 200
cm nameraných vo výške 130 cm nad zemou. Jedná sa o dreviny rastúce mimo les,
nachádzajúce sa v zastavanom území obce Ďurčiná, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
Obhliadkou sa potvrdili skutočnosti uvedené v žiadosti. Lipa veľkolistá je preschnutá, v zlom
zdravotnom stave, je naklonená, čo môže pri silnejšom vetre spôsobiť ohrozenie života a
majetku žiadateľov ako aj okoloidúcich obyvateľov a vlastníkov susedných nehnuteľností.
Správny orgán posúdil dôvody výrubu ako opodstatnené a navrhol vydať súhlas na výrub
drevín v požadovanom rozsahu. Z ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bola spísaná
zápisnica.
Žiadateľom bolo určené zrealizovať náhradnú výsadbu druh agát (Robinia) v počte 1
ks v termíne najneskôr do 31.10.2020.
Na základe vyššie uvedených skutočností, Obec Ďurčiná rozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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 Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po
Tel.:/Fax: 041/ 5422194,
Mobil:
0914 158 815

e-mail: obecdurcina@stonline.sk

web: www.obecdurcina.sk

Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
___________________________________________________________________
Č. j. 1857/2019
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Mgr. Martina Bohušová
starostka obce

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Dušan Fusko, Mária Fusková Štefániková 64, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Na vedomie (po právoplatnosti):
1. Štátna ochrana prírody, Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
inšpekcie OP a K, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Vyvesené dňa: .................................

zvesené dňa: ..................................

Podpis a pečiatka:
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