
OBEC   Lúka,  č. 205, 916 33  Lúka 

 

Číslo OcÚL –742/003/2019                                                     V Lúke dňa, 04.11.2019   

Vybavuje: Mgr. Čechvalová 

R o z h o d n u t i e 

 

 Obec Lúka, ako príslušný orgán samosprávy vo veciach ochrany prírody podľa § 28 

odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, článku X. zák. NR SR č. 416/2001 

Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 
celky, § 69 ods. 1 písm.  d) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(„ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny“) na základe žiadosti Petra Gajdošecha, bytom 

Lúka 75 zo  dňa 08.10.2019, (ďalej len žiadateľ)  podľa § 47 ods.3, § 48 ods.1 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 
zákona 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva 

s ú h l a s  

na výrub 1 ks Lipa veľkolistá (Tília platyphyllos grandifolia)  s obvodom kmeňa 

135 cm meraný  vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parcelné číslo 41, druh 

pozemku: záhrada,  kat. území Lúka. Žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom drevina 

požadovaná na výrub rastie.   

A./ 

           V súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny              

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa určujú bližšie podmienky vykonania výrubu 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

 

a) výrub dreviny sa uskutoční  po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia v období 
vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do 31. marca. 

b) žiadateľ zabezpečí, aby sa nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí, 
k poškodeniu majetku fyzických alebo právnických osôb, 

c) žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nie sú určené na výrub, 
d) vyrúbanú drevnú hmotu žiadateľ vhodným spôsobom odstráni a okolitý terén vyčistí 

od zvyškov po výrube, 
e) za prípadné škody na majetku fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobených 

pri výrube drevín, zodpovedá žiadateľ podľa osobitných predpisov. 

   

B./ 

         V  súlade s § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

 je žiadateľovi uložené uskutočniť náhradnú výsadbu na pozemkoch, ktorých je 
vlastníkom, za týchto podmienok:   

1) vysadiť 3 ks drevín nižšieho vzrastu na pozemok s parcelným číslom C 555/10, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom 
období (od 1. apríla do 30. septembra) na vlastné náklady, v termíne do 30. septembra 
2020 po vykonaní výrubu, 

2) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej 
uskutočnenia, v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná 
žiadateľ dosadbu, 

3) žiadateľ doručí na Obec Lúka doklad o vykonaní náhradnej výsadby, resp. dosadby. 
 

Z dôvodov uvedených v § 89  zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov  môže obec Lúka na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu 
tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 



Osobitné predpisy /napr. vlastnícke právo/ ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov   zostávajú týmto 
súhlasom  nedotknuté.       

Odôvodnenie: 
 

Písomnou žiadosťou zo dňa 07.10.2019 požiadal Peter Gajdošech, bytom 916 33 Lúka 75 so 
súhlasom vlastníka parcely č. 41 k. ú. Lúka Petrom Urbanom o vydanie súhlasu na výrub 1 ks 

Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 175 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou rastúceho na 

pozemku parcelné číslo 41, druh pozemku: záhrada. Žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na 
ktorom drevina  požadovaná na výrub rastie.  

Dôvod žiadosti – drevina je z časti vyschnutá a korene stromu prerastajú do dvora rod. domu 

č. 75 na parcelu č. 43/2 k. ú. Lúka.V prípade nepriaznivého počasia sa môže stať, že drevina 
spadne a môže spôsobiť značné škody.  Žiadosť je podaná podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 Zástupcovia obce Lúka uskutočnili dňa 28.10.2019 miestnu obhliadku v predmetnej 

veci, kde bolo zistené, že drevina požadovaná na výrub, rastie na uvedenej parcele a bolo 

vykonané meranie obvodu kmeňa dreviny zároveň sa zistil jeho zdravotný stav. Drevina 

požadovaná na výrub rastie na pozemku, ktorý je vedený ako záhrada. Nakoľko je drevina 

z časti vyschnutá a znehodnocuje žiadateľovi stavbu rodinného domu, dôvod na výrub je 

opodstatnený. 

 Na základe toho obec Lúka rozhodla o povolení výrubu podľa § 47 ods. 3 citovaného 
zákona o ochrane prírody. Zároveň žiadateľovi podľa ustanovení § 48 ods. 1 zákona 
o ochrane prírody uložil povinnosť vykonať náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť 
o vysadené dreviny, ako aj podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 zákona 
o ochrane prírody.   
 Poučenie: 
 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podľa § 53 a násl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  v lehote do 15 dní od jeho 
doručenia na obec Lúka. Správny poplatok vo výške 10.00 € bol uhradený do pokladne obce 
08.11.2019. 

 Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.  

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Marian Haluza 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Rozhodnutie sa doručí :  
Účastníci konania: 

- Peter Gajdošech, Lúka 75 

- Peter Urban, Horná Streda 428 

Na vedomie:  

1. SIŽP – Inšpektorát životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany prírody 

a krajiny, Legionárska 5, 012 05 Žilina   

2. Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 
Nemšová 

 


