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Č.j.: ŽP/RO/VYR/981-3/2016                                                              V Nemšovej, 1.12.2016 

  

R O Z H O D N U T I E                                        

      Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
drevín 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 podľa § 69 zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti 
Mesta Trenčín, so sídlom Mierové námestie 22, 911 64 Trenčín zo dňa 19.10.2016 podľa § 
47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva  

 

s ú h l a s 

pre Mesto Trenčín, so sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín na výrub 5 ks javor 
mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 92, 105, 105, 80 a 95 cm a krovia druh 
skalník rozložený (Cotoneaster dammeri) s výmerou 3 m2, 1,5 m2 a 2,25 m2, rastúcich na 
pozemku parc.č.1216 k.ú. Trenčín, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a  

I.  v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

1. výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v období vegetačného pokoja od 1.10. do 
31.3. bežného kalendárneho roka, a to len u drevín označených na kmeni a koreňovom 
nábehu nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky, a po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia Mierového námestia“; v prípade 
výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní 
odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub 
nehniezdi chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí 
byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu a v prípade, že sa na drevine 
bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom žiadať Ministerstvo 
životného prostredia SR o výnimku z ochrany, 

2. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny, 
3. žiadateľ písomne oznámi na konajúci správny orgán začatie výrubu drevín, 

  II.   v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu: 
         Mesto Trenčín, so sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  

a) uskutoční na svoje náklady v termíne do kolaudácie stavby „Rekonštrukcia Mierového 
námestia“ podľa projektu sadových úprav SO 800 sadové úpravy vypracovaného 
spoločnosťou Atelier RAW s.r.o. náhradnú výsadbu na pozemkoch parc.č. 1216 a 
3280 k.ú. Trenčín, a to v  rozsahu 5 ks brestovec západný (Celtis occidentalis) a 5 ks 
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b) hloh kv.  (Crataegus lavallei „Carrierei“) - veľkosť stromov pri výsadbe -  obvod 
kmeňa vo výške 1,0 m min. 18-20 cm a výška nasadenia koruny min. 2,25 m, pri 
výsadbe stromov bude rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych 
sietí a dodrží STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 
zabezpečí starostlivosť o vysadené stromy najmä pravidelné zalievanie pôdy a 
starostlivosť o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu po 
dobu min. 2 roky od výsadby, 

c) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje výmenu,  
d) písomne oznámi konajúcemu správnemu orgánu vykonanie náhradnej výsadby, 

a zamieta žiadosť 

v časti týkajúcej sa výrubu 5 ks brestovca západného (Celtis occidentalis) s obvodom kmeňa 
71, 74, 82, 75, 82 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks lipy malolistej (Tilia 
cordata) s obvodom kmeňa 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na 
pozemku p.č.1216 a 3280 k.ú. Trenčín. 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 
konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Listom zo dňa 19.10.2016 žiadalo Mesto Trenčín, so sídlom Mierové námestie 2, 911 
64 Trenčín o výrub drevín 11 ks stromov (javor mliečny 5 ks, lipa malolistá 1 ks, brestovec 
západný 5 ks ) a krovia skalník 3 ks z dôvodu, že sa pripravuje kompletná rekonštrukcia 
Mierového námestia ako celku, vrátane inžinierskych sieti, dochádza aj k čiastkovej obnove 
drevín, ktoré sú poškodené, nevhodne vetvené, prípadne napadnuté škodcom. Miesto 
predmetných stromov a kríkov budú vysadené nové dreviny vo vyššom počte na rovnakých 
a nových lokalitách. 

 Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 
02.11.2016 na internetovej stránke mesta upovedomenie o začatom správnom konaní. Za  
účastníka konania sa v súlade s ustanoveniami § 82 zákona elektronicky dňa 9.11.2016 
prihlásilo občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít - CEA, Mierové námestie 
29, Trenčín. Mesto Nemšová oznámilo listom značky ŽP/RO/VYR/2016 zo dňa 10.11.2016 
začatie konania účastníkom konania a uvedeným listom zároveň nariadilo podľa § 21 
správneho zákona ústne pojednávanie spojené s obhliadkou. 

Mesto Nemšová uskutočnilo dňa 15.11.2016 pojednávanie s obhliadkou, na ktorej bolo 
zistené, že dreviny rastúce v trávniku parkovej plochy na Mierovom námestí v Trenčíne t.j. 5 
ks javorov mliečnych a 3 ks skalníka rozloženého nie je možné z dôvodu zmeny usporiadania 
námestia zachovať. Javory mliečne sú dlhodobo neperspektívne a ich výrub je potrebný aj 
z pestovateľských dôvodov. Väčšina javorov má nevhodne zapestovanú korunu, s defektným 
rozkonárením do budúcnosti (kodominantné vetvenia). Jeden javor má cca 0,5 m dlhú dutinu 
na báze kmeňa, sekundárne napadnutú hnilobou a prasklinu pozdĺž celého kmeňa, pp. 
mrazového pôvodu. Vyššieuvedené dôvody na výrub sú súčasťou dendrologického 
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prieskumu, spracovaného Ing. Přemyslom Krejčiříkom, Ph.D., autorizovaným krajinným 
architektom, dátum spracovania júl 2009. Požiadavka s dôrazom na otvorenie priehľadov na 
morový stĺp ako dominantu centrálnej časti námestia bola výsledkom nielen odporúčaní 
odbornej komisie ale aj odborného stanoviska Krajského pamiatkového úradu. 

 
Výrub 5 ks brestovcov západných nie je potrebný, stromy zostanú zachované 

v pôvodnej línii, 1 ks lipy malolistej (lipa ústavy) navrhol žiadateľ na ústnom pojednávaní 
presadiť na inú vhodnú lokalitu mimo Mierového námestia.  

Na pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním prihlásené občianske združenie 
Centrum environmentálnych aktivít – CEA, Mierové námestie 29, Trenčín dalo k výrubu do 
zápisnice nasledovné stanovisko, citujem: 

- 5 ks javor mliečny – súhlasíme, s pripomienkou nutnosti náhrady týchto stromov 
podľa schváleného projektu rekonštrukcie námestia, 

- 1 ks lipa malolistá – súhlasíme, s podmienkou presadenia daného stromu do 
vhodnejšej lokality, 

- 3 ks skalník rozložený – súhlasíme, 
- 5 ks brestovec západný – nesúhlasíme, prosíme rešpektovať situovanie daných 

stromov a v prípade kolízie s rekonštruovanými sieťami o úpravu projektov so 
zachovaním daných stromov. 

K výrubu drevín vydala odborné stanovisko Štátna ochrana prírody a krajiny, CHKO 
Biele Karpaty listom značky CHKOBK/813/16 zo dňa 15.11.2016 v ktorom sa píše, citujem: 
Vec: Výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni na Mierovom námestí na p.č. 1216 a 3280 
v k.ú. Trenčín - stanovisko 

Situácia: Mesto Trenčín žiada o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín - 5 ks javora 
mliečneho, 1 ks lipy malolistej, 5 ks brestovcov západných a 3 ks krov (skalník rozložený), 
rastúcich vo verejnej zeleni na Mierovom námestí na p.č. 1216 a 3280 v k.ú. Trenčín. 
Žiadateľ odôvodňuje v žiadosti výrub prípravou kompletnej rekonštrukcie Mierového 
námestia ako celku, vrátane inžinierskych sietí, dochádza aj k čiastkovej obnove drevín, ktoré 
sú poškodené, nevhodne vetvené, prípadne napadnuté škodcom. V žiadosti sa uvádza, že 
výrub je čisto ozdravného charakteru. 

Priložená časť projektu rekonštrukcie Mierového námestia počíta so zachovaním 
vzrastlej lipy malolistej v centre námestia, ako aj aleje brestovcov západných po obvode 
námestia. K asanácii navrhuje 5 brestovcov z dôvodu zmeny vedenia chodníkov a všetky 
ostatné dreviny na centrálnom zelenom ostrovčeku – 5  vzrastlých javorov mliečnych, mladú 
lipu malolistú na spodnom konci zelenej plochy (lipa ústavy) a tri okrasné kry v blízkosti 
Morového stĺpa – z dôvodu zmeny usporiadania námestia.  

Okresný úrad Trenčín určil vo veci tohto výrubu ako príslušný orgán ochrany prírody 
Mesto Nemšová. Mesto Nemšová požiadalo o odborné stanovisko k výrubu. 

Pri obhliadke miesta výrubu dňa 10.11.2016 bol vizuálne zdokumentovaný zdravotný 
stav drevín v neolistenom stave. Dňa 15.11. sa uskutočnilo vo veci ústne pojednávanie za 
účasti žiadateľa.
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Stanovisko: 

Požadovaný výrub rozhodne nepokladáme za zásah „čisto ozdravného charakteru“. 
Vizuálna obhliadka stromov v centre námestia v neolistenom stave mimo vegetačnej sezóny 
nepotvrdila ich závažnejšie poškodenie. Tri javory a lipa ústavy sú vitálne, zdravé, bez 
závažnejších defektov na kmeni či v korune (stromy 60, 61, 62, 63 v projekte).  

Z dendrologického hľadiska ide o stromy s perspektívou dlhodobého rastu na 
stanovišti – pri ich rešpektovaní a dlhodobej odbornej starostlivosti môžu skvalitňovať 
priestor námestia desiatky rokov, zlepšovať mikroklímu zastavaného územia, poskytovať 
vyhľadávaný tieň pre oddych návštevníkov centra mesta. Pri dobrej vôli môžu byť vhodnou 
úpravou projektu rekonštrukcie zakomponované do obnoveného priestoru námestia a ich 
existencia nemusí predstavovať bariéru pre pohyb a pobyt ľudí. 

Listový aparát zvyšných dvoch javorov (č.58, 59) bol podľa fotografie z vegetačnej 
sezóny v minulosti napadnutý bližšie neurčeným škodcom či patogénom a ich koruny v lete 
čiastočne presychajú. Ich estetická hodnota je vo vegetačnej sezóne znížená, ich ostatné 
funkcie ako stromov vo verejnej zeleni ostávajú zachované. 

Vzrastlé zdravé dlhoveké stromy v centre námestia majú byť na mieste nahradené 
výsadbou piatich okrasných stromovitých hlohov Crataegus lavallei „Carierri“, ktoré ako 30-
ročné dosiahnu výšku cca 4m. Nespochybňujeme estetickú hodnotu naplánovanej výsadby, 
avšak ekologické, estetické a psychohygienické funkcie súčasných stromov nemôžu tieto 
stromy ani potenciálne nahradiť. 

Z týchto dôvodov odporúčame nesúhlasiť s požadovaným odstránením stromov 
(piatich javorov a lipy) z centrálnej časti námestia. Zo stromov navrhovaných na výrub 
navrhujeme kompromisné zachovanie minimálne mladej lipy na spodnom konci zeleného 
ostrovčeka a troch javorov rastúcich na severnej strane súčasnej zelenej plochy na mieste (t.j. 
stromy označené v projekte číslami 60, 61, 62, 63).  

Proti výrubu krátkovekých okrasných kríkov (skalníkov) a proti výrubu a náhrade 
piatich brestovcov na obvode námestia, resp. ich presadeniu smerom na okraj 
novozrekonštruovaného chodníka, ako bolo navrhnuté investorom pri ústnom pojednávaní, 
nemáme z hľadiska ochrany prírody zásadné námietky. Prípadné presádzanie dospelých 
stromov však predstavuje pre ne mimoriadny stres a môže priamo zapríčiniť ich odumretie, 
preto by bolo vhodnejšie rešpektovať ich rast v súčasnom stromoradí aj tu upraviť projekt tak, 
aby mohli ostať zachované na mieste. 

Pri všetkých stavebných prácach je potrebné zabezpečiť  ochranu drevín, vrátane 
koreňového systému, pred poškodením. K poškodeniu drevín môže dôjsť okrem výkopových 
prác hlavne pri prípadných vodonepriepustných úpravách povrchu pod stromami a pri 
prisypaní bázy kmeňa v rámci úprav terénu. Výrub je tiež potrebné časovať do mimo 
hniezdnej doby. 

Na jeseň  roku 2008 bola vypísaná po tretíkrát urbanistická súťaž na rekonštrukciu 
Mierového námestia. Súťaž bola riešená ako vyzvaná, teda mesto listom primátora oslovilo 7 
kolektívov zo Slovenska a Čiech, pričom základným predpokladom pre tento náhodný výber 
bola úspešná realizácia podobného charakteru. V stanovenom termíne bolo mestu doručených 
všetkých 7 štúdií, pričom bola pripravená samostatná príloha Infa s prezentáciou všetkých 7
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návrhov a anketovým lístkom pre občanov, ktorým mohli hlasovať a vyjadriť svoj názor. 
Zároveň bola z návrhov usporiadaná výstava vo vestibule Centra rozvoja mesta, kde taktiež 
mohli občania hlasovať o názore na predstavené návrhy. Odborná komisia bola zostavená zo 
širokého spektra odborníkov – Trenčanov i odborníkov – spracovateľov strategických 
dokumentov mesta. Výsledkom diskusie odbornej komisie a po spočítaní hlasovacích lístkov 
sa jednoznačným víťazom v obidvoch prípadoch stal Ateliér RAW Brno. Odborná komisia sa 
teda v názore na víťaza súťaže zhodla s laickou verejnosťou.  

 
Na pojednávaní konajúci správny orgán posúdil podľa § 47 ods. 3 zákona ekologické 

a estetické funkcie predmetných drevín a potvrdil dôvody na ich výrub.  
 

Listom značky ŽP/RO/VYR/981-1/2016 zo dňa 16.11.2016 vedúci správneho orgánu 
v zmysle ustanovení zákona súhlasil s predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia o 30 dní 
a upovedomil o tom účastníkov konania listom značky ŽP/RO/VYR/981-2/2016 zo dňa 
18.11.2016. 

 
Účastníci konania boli na ústnom pojednávaní s obhliadkou oboznámení s podkladmi 

rozhodnutia pred jeho vydaním podľa ustanovení § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 Výsledná spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa prílohy č.33 
a 35 vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov je 6 319,21 €. Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská 
hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky 
finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje 
najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, 
ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať 
s nákupnou/trhovou hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať 
spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe stanoveného 
minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany prírody pri určovaní 
rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre žiadateľa 
zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, 
pomocný sadbový materiál – hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, 
príprava územia na výsadbu – rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekyprenie,..), na rozdiel 
od situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej 
praxi tieto „ostatné“ náklady spojené s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady 
na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany 
prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú 
náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; 
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Rozsah a druhové zloženie 
náhradnej výsadby vychádzalo z vypracovanej projektovej dokumentácie SO 800 Sadové 
úpravy ATELIER RAW s.r.o., Brno. Jestvujúce obojstranné stromoradie brestovcov 
západných bude v miestach, kde stromy chýbajú doplnené o mladé jedince rovnakého druhu. 
V centrálnej časti námestia, na južnom okraji plochy sa vysadia menej vzrastlé hlohy, 
s rešpektovaním morového stĺpa ako dominanty. Lokalizácia navrhovaných drevín je zrejmá 
aj z výkresovej časti projektu sadových úprav, ktorý je taktiež súčasťou spisového materiálu. 

 Mierové námestie je najstarším zhromažďovacím priestorom v Trenčíne. Základným 
princípom návrhu je vytvorenie jasne urbanizovanej plochy s prehľadne organizovanou 
dopravou a pohybom peších. V strede námestia je navrhnutá centrálna plocha, obsahujúca
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 okrem jestvujúceho morového stĺpu a lipy slobody aj novo navrhovanú líniu stromov a 
centrálny vodný prvok – Zlatá fontána Marca Aurelia. Celé námestie je riešené ako 
bezbariérové. Súčasťou rekonštrukcie námestia bude aj osadenie nového osvetlenia a 
kvalitného mobiliáru, s dôrazom na kvalitný design, prírodné materiály, bezpečnosť, 
životnosť a jednoduchú údržbu. Ďalším atraktívnym prvkom posilňujúcim význam námestia 
bude bronzový plastický model mesta, umiestnený pred vstupom do chrámu.  

  Podkladom pre rozhodnutie je žiadosť s prílohami, dendrologický prieskum, projekt 
sadových úprav SO 800 Sadové úpravy „Rekonštrukcia Mierového námestia“ dátum 
spracovania 04/2016, zápisnica z pojednávania s obhliadkou s prílohami, fotodokumentácia, 
kópia katastrálnej mapy, kópie listov vlastníctva a stanovisko ŠOP SR CHKO Biele Karpaty.  

 Na základe vyššieuvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť 
o súhlas na výrub drevín, a to 5 ks javor mliečny (Acer platanoides) a krovia skalník 
rozložený (Cotoneaster dammeri) je opodstatnená. Rozhodol preto o povolení výrubu podľa § 
47 ods.3 citovaného zákona. Zároveň orgán ochrany prírody uložil náhradnú výsadbu podľa § 
48 ods.1 zákona ako aj bližšie podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods.12 citovaného 
zákona.  

 Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodlo Mesto Nemšová tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Od zaplatenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci správny 
orgán. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie 
preskúmať súdom. 

 

                 Ing. František Bagin 
                   primátor mesta  

 
 
 
Doručí sa: 

1. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
2. Mesto Trenčín, Útvar majetku mesta, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
3. Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín 
4. Úradná tabuľa 

Na vedomie: 
5. ŠOP SR, CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 
6. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, 

P.O.Box 163, 012 05 Žilina 


