
OKRESNÝ
ÚRAD
VEĽKÝ KRTíš odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. H. Škultétvho 11. 99001 Veľký Krtíš

Číslo spisu: OU-VK-OSZP-2022/007967 Veľký Krtíš, 22.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie
o vydaní súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nová Ves

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ako príslušný orgán na rozhodovanie o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za
hranicami zastavaného územia obce podľa § 68 písmeno c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na základe
žiadosti spoločnosti AGROPEX, s.r.o., 991 05 Sklabiná č. 295, IČO: 36622001, ktorá bola
doručená dňa 24. Októbra 2022, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnom konaní")
a § 86 ods. 1 zákona o ochrane prírody

vydáva SÚHLAS spoločnosti AGROPEX, s.r.o., 991 05 Sklabiná č. 295, IČO: 36622001 na
výrub: 141 924 m2 krovín, rastúcich na pozemkoch C-KN parc.č. 594, 604/1, 563/1 a 559 -
trvalý trávny porast v k.ú. Nová Ves, mimo zastavaného územia obce.

A.) V súlade s ustanovením § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody, orgán ochrany prírody určuje
podrobnejšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1. Výrub krovín na pozemkoch C-KN parc.č. 594, 604/1, 563/1 a 559 - trvalý trávny porast v
k.ú. Nová Ves, mimo zastavaného územia obce, sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia, v období vegetačného pokoja (október až február), v termíne do 31.12.2024.
2. Žiadateľ uskutoční výrub na vlastné náklady a zabezpečí, aby pri výrube krovín a následnej
manipulácii s ich drevnou hmotou nedošlo k ohrozeniu zdravia.
3. Ak napriek urobeným opatreniam škoda predsa len vznikne, je povinný nahradiť ju v celom
rozsahu ten, kto ju spôsobí.
4. Drevná hmota z vyrúbaných krovín patrí vlastníkom pozemkov, ktorí ju využijú podľa
vlastného uváženia.
5. Nevyužiteľné časti drevnej hmoty odstráni žiadateľ v súlade s platnými právnymi predpismi
na úseku odpadového hospodárstva.
6. Pri výrube je potrebné rešpektovať okolité parcely a hranice týchto parciel a v žiadnom
prípade nezasiahnuť do porastu, ktorý sa tam nachádza.
7. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody zostávajú vydaním
tohto súhlasu nedotknuté.
8. Z dôvodov uvedených v § 89 ods. 1 zákona o ochrane prírody môže orgán ochrany prírody na
podnet účastníka konania alebo z vlastného podnetu toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
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B.) V súlade s ustanovením § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody, orgán ochrany prírody ukladá
žiadateľovi povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu nasledujúcim spôsobom:

a) na vlastné náklady na vhodnom mieste pozemku C-KN parc.č. 107 - zastavaná plocha a
nádvorie, v k.ú. Nová Ves, mimo zastavané ho územia obce, vysadí dreviny v nasledujúcom
druhovom a početnom zastúpení: 5 ks tuja západná (Thuja occidentalis), pričom výška
vysadených stromov bude minimálne 50 cm,
b) náhradnú výsadbu je potrebné uskutočniť v termíne do 30.04.2025,
c) bezodkladne po jej realizácii doručí žiadateľ na konajúci správny orgán písomné oznámenie o
splnení tejto povinnosti,
d) v prípade, že sa niektorá z vysadených drevín neprijme, dosadí jedinca rovnakého druhu a
veľkosti,
e) keďže žiadateľ nie je vlastníkom pozemku na ktorom sa má uskutočniť náhradná výsadba,
ukladá mu zároveň povinnosť zabezpečiť starostlivosť o vysadené dreviny počas troch rokov od
výsadby, v súlade s ustanovením § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 24. októbra
2022 doručená žiadosť spoločnosti AGROPEX, s.r.o., 991 05 Sklabiná č. 295, IČO: 36622001 o
vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa. V žiadosti bolo uvedené, že 141 924 m2
krovín rastie na pozemkoch C-KN parc.č. 594, 60411, 56311, 559 - trvalý trávny porast v k.ú.
Nová Ves, mimo zastavaného územia obce. Žiadosť bola odôvodnená tým, že žiadateľ žiada
vyčistenie trvalo trávnych porastov od kríkov, ktoré bránia koseniu. K žiadosti boli priložené
všetky potrebné doklady, preto Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán na rozhodovanie o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za
hranicami zastavaného územia obce podľa § 68 písmeno c) zákona o ochrane prírody a v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní, listom zo dňa 26.10.2022 upovedomil
účastníkov verejnou vyhláškou o začatí konania o súhlase na výrub drevín a zároveň k
predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie.

Súčasťou ústneho pojednávania bola miestna obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že na pozemkoch
C-KN parc.č. 594, 60411, 56311, 559 - trvalý trávny porast v k.ú. Nová Ves rastie početný
krovitý porast. Kroviny vyrástli z náletov a bránia vo využívaní poľnohospodárskych plôch. Z
dôvodu nepriaznivého počasia a neprejazdnosti terénu, hranice výrubu neboli vyznačené, napriek
tomu AGROPEX s.r.o. nezasiahne do priľahlého blízkeho lesa. Mnoho drevín rastúcich na
pozemkoch nepresiahli obvod kmeňa nad 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, na ktoré
sa podľa § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nevyžaduje
súhlas. Keďže výrub sa týka náletových krovín, ktoré na pozemkoch vyrástli v hojnom
množstve, orgán ochrany prírody a krajiny súhlasí s ich výrubom. Po dohodnutí so starostom
obce Nová Ves za náhradnú výsadbu zvolil orgán ochrany prírody a krajiny 5 ks tuje západnej na
pozemku C-KN parc.č. 107 - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Nová Ves, mimo zastavaného
územia obce.

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody, dňa 26.1 0.2022 zverejnil orgán
ochrany prírody na svojej internetovej stránke informáciu o začatí tohto správneho konania,
ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom o ochrane
prírody. V stanovenej lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie, ani do
termínu ústneho pojednávania žiadny subjekt nedoručil písomné ani elektronické potvrdenie
záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
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Správny orgán posúdil všetky údaje uvedené v žiadosti, porovnal ich so stavom zisteným pri
miestnej obhliadke a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Sú v nej
stanovené aj ďalšie podmienky, pri dodržaní ktorých z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny je možné súhlasiť s výrubom krovín uvedených v žiadosti.

Žiadateľovi zároveň uložil povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu určeným
spôsobom, v stanovenom termíne a rozsahu na pozemku uvedenom vo výrokovej časti
rozhodnutia. Keďže žiadateľ nie je vlastníkom pozemku na ktorom sa má uskutočniť náhradná
výsadba, uložil mu zároveň povinnosť zabezpečiť starostlivosť o vysadené dreviny počas troch
rokov od výsadby, v súlade s ustanovením § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

Správny poplatok vo výške 100 €, stanovený v bode 1. položky Č. 160 sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, bol zaplatený správnemu orgánu pri podaní žiadosti dňa 24.10.2022.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 84 ods. 6 zákona o ochrane prírody povahu verejnej vyhlášky.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní,
do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Doručuje sa:
1. AGROPEX S.r.o.

991 05 Sklabiná 295

S:: ---I;\
Ing. Pavel SALAMUN

vedúci odboru

Po nadobudnutí právoplatnosti:
4. SIŽP - IŽP, Odbor inšpekcie OPK, Jegorovova 29B
P.O.BOX 307, 97401 BANSKÁ BYSTRICA

3



Rozhodnutie č. spisu OU-VK-OSZP-2022/007967 Strana 4 z 4

Toto rozhodnutie má v zmysle § 84 ods. 6 zákona Č. 54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie sa v zmysle § 26 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
vykonáva vyvesením po dobu 15 dní v obci Nová Ves spôsobom v mieste obvyklým, a na
úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame obec, aby
vyznačila požadované údaje a rozhodnutie vrátila na adresu Okresného úradu Veľký Krtíš,
odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedenú v záhlaví rozhodnutia.

Vyvesené dňa: . Zvesené dňa: .

4


