OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
Č.s.: 2021/00142/1230

V Kunerade, 20.09.2021

ROZHODNUTIE
Obec Kunerad, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny
podľa § 69 ods. 1 písm. d) až h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe žiadosti Miroslava Dolníka, bytom
Kunerad 89, 013 13 (ďalej len „žiadateľ“)
vydáva súhlas
žiadateľovi vo veci udelenia súhlasu na výrub stromu podľa § 47 ods. 3 zákona, v slade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Súhlas sa vydáva žiadateľovi na výrub 1 ks stromu:
Slovenský názov
Vŕba košíkarská

počet

Latinský názov

Obvod kmeňa meraný vo
výške 130 cm nad zemou

1

Salix viminalis

280 cm

rastúceho na pozemku, parcela č. 226/2 C KN, k.ú. Kunerad, vlastnícke práva sú zapísané na
LV č. 305, vlastníci: Milan Kavecký a Anna Kavecká, obaja bytom: Kamenná Poruba 67, 013
14 Kamenná Poruba.
I.

II.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
 vlastník vykoná výrub označenej dreviny odbornou organizáciou,
 vlastník vykoná výrub drevín vo vegetačnom pokoji, t.j. od 01.10. do 31.03.,
 Výrub označenej dreviny vykoná takým spôsobom, aby nedošlo
k poškodeniu cudzieho majetku, v prípade poškodenia a vzniku škody na
majetku vo vlastníctve tretej osoby, náklady na ich odstránenie bude znášať
vlastník pozemku, na ktorom drevina rastie,
 Vykonávateľ výrubu zodpovedá za odpratanie drevených zvyškov v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Slovenský názov

Latinský názov

počet

Smrek obyčajný

Picea Abies

1ks

Žiadateľ:
a) Uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu v rozsahu 1 ks smrek obyčajný na
pozemku parc .č. 226/2 C KN, k.ú. Kunerad.
b) Zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu troch rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu realizuje dosadbu,
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c) Doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby. Z dôvodov
uvedených v § 89 zákona môže správny orgán na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Toto rozhodnutie je platné v období do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti.
Odôvodnenie:
S prihliadnutím na to, že sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, podľa § 47 ods. l
správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie sa podáva na konajúci správny
orgán, Obec Kunerad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad, písomne v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce
Na doručenie:
1. Milan Kavecký, Kamenná Poruba 67, 013 14 Kam. Poruba
2. Anna Kavecká, Kamenné Poruba 67, 013 14 kam. Poruba
3. Miroslav Dolník, Kunerad 89, 013 13 Kunerad
spis
Na vedomie po právoplatnosti:
1. SIŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Telefón: 041/5493713
0902328892

E-mail: ou@obeckunerad.sk
Internet: www.obeckunerad.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Žilina
IBAN: SK18 0200 0000 0009 2152 8432

IČO: 00648892
DIČ: 2020638994

