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R O Z H O D N U T I E 
 
 

Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, referát životného prostredia, ako príslušný 
orgán miestnej správy ochrany prírody a krajiny  v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 
v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien a doplnkov,  § 47  ods.3  a v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) a doplnku v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. na základe žiadosti Ďuríka 
Jozefa, Kamenec 276/20, 914 41 Nemšová (ďalej len žiadateľ), zo dňa 26.10.2016  vydáva 
žiadateľovi  
 

s ú h l a s 
 
na výrub: 4 ks orecha kráľovského s  obvodmi kmeňov 98 cm, 88 cm, 72 cm a 92 cm 
meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku registra C KN  p.č. 2512/8 k.ú. 
Nemšová, ktorý je vo vlastníctve Mesta Nemšová.  a v súlade s § 82 ods.12 zákona určuje 
bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:  
 

1. Výrub dreviny je žiadateľ povinný uskutočniť v období vegetačného pokoja (od 1. 
októbra do 31. marca), a to len dreviny, ktoré boli označené na kmeni a koreňovom 
nábehu nezameniteľným spôsobom. 

2. Výrub dreviny žiadateľ uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
3. Žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené 

na výrub. 
4. Vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí 

od zvyškov po výrube. 
5. Žiadateľ zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, 

k poškodeniu majetku fyzických alebo právnických osôb. 
6. Za prípadné škody na majetku FO alebo PO spôsobených pri výrube dreviny 

zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov. 
 
V súlade s § 48  ods.1 zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení 

neskorších predpisov a krajiny ukladá žiadateľovi:  



 
a/  uskutočniť náhradnú výsadbu na svoje náklady, a to minimálne 10 ks stromov slivky 
domácej na pozemku registra C KN  p.č. 2512/8 k.ú. Nemšová, v priestore po výrube vyššie 
uvedených stromov v termíne do 30.IV.2017 
b/ zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu a jej okolia, v prípade vyhynutia vysadeného 
rastlinného materiálu zrealizovať  výmenu 
c/   doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby. 
 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. môže orgán ochrany 
prírody -  Mesto Nemšová  na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo 
zrušiť.  

O d ô v o d n e n i e 
Dňa 26.10.2016  požiadal  žiadateľ žiadosť o výrub hore uvedených drevín rastúcich 

na pozemku registra C KN  p.č. 2512/8 k.ú. Nemšová, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Nemšová. Vlastník pozemku nevykonáva údržbu kosením ani hrabaním lístia okolo stromov, 
stromy tienia, udržujú vlhkosť, poškodzujú strechu a oplotenie susedného pozemku. Údržbu 
celého priestoru po zrušení mlynského náhonu vrátane výsadby predmetných stromov 
uskutočnil žiadateľov otec a otec vlastníka susediaceho pozemku pána Stanislava Vidrnáka, 
Žiadateľ v údržbe pokračuje. Stromy boli poškodené mrazom v jarnom období roku 2016. 
Estetická hodnota stromov je zachovaná. Produkčná hodnota je nízka. Náhradná výsadba 
zabezpečí estetickú aj produkčnú funkciu, prevzdušnenie severnej strany oplotenia susedného 
pozemku.  

Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová uskutočnil dňa 25.11.2016 miestnu 
obhliadku, pri ktorej zistil,  že  dôvody žiadateľa sú opodstatnené.  

Správny poplatok 10 € podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom 
znení, X. časť, Životné prostredie, položka 160,  je uhradený pod  číslom príjmového 
pokladničného dokladu...2462...  . 
 

P o u č e n i e 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov je možné podať odvolanie v lehote 
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad v Nemšovej, odbor ŽP. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 
 
 
 
        Ing. František Bagin 
            primátor mesta 
 
 
Doručuje sa: 
Ďurík Jozef, Kamenec 276/20, 914 41 Nemšová 
Vidrnák Stanislav, SNP 146/44, 914 41 Nemšová 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti: 
SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box 163,  
012 05 Žilina 


