
MESTO  PRIEVIDZA 
MESTSKÝ ÚRAD – NÁMESTIE SLOBODY 14 – 971 01  PRIEVIDZA 

 
Číslo: 2.4.2-4046-11/71398                                                                                    Prievidza 30. 05. 2011 
Vybavuje: Ing. Bernátová 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 
            Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v mene ktorého podľa § 13 ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  na základe písomného 
poverenia primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej č. 2.1.2-2460-2011/68634 zo dňa 13. 05. 
2011 koná poverený zamestnanec Ing. Marta Davidesová, podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 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, 
podľa, podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  na 
základe žiadosti, ktorú podalo Mesto Prievidza, Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 
971 01 Prievidza, IČO 318442 (ďalej len žiadateľ) dňa 05. 05. 2011  podľa § 47 ods. 3  zákona  č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vydáva 
 

s ú h l a s   na  výrub : 
 
6 ks tuje západnej (Thuja occidentalis „Malonyana“), obvody kmeňov 66,73,46,65,68,72 cm 
2 ks cezmíny ostrolistej (Ilex aquifolium), obvody kmeňov 25,28 cm 
19,6 m2  tisa obyčajného (Taxus baccata „Aurea“) 
4,9 m2 borievky čínskej (Juniperus chinensis „Hetzii“) 
2+2+2 m2 borievky čínskej (Juniperus chinensis „Pfitzeriana“) 
19,6 m2 borievky obyčajnej (Juniperus comunis) 
2 m2 tisa obyčajného (Taxus baccata „Dovastonii“) 
2 m2 tavoľníka van houtteho (Spiraea van Houttei) 
19,6+2+2+2 m2 tisa obyčajného (Taxus baccata) 
7+7+7+7+7+7 m2 borovice horskej (Pinus mugo) 
7 m2 cyprušteka hrachonosného (Chamaecyparis pisifera „Filifera Aurea Nana“) 
2 m2 skalníka obyčajného (Cotoneaster integerrimus) 
2 m2 javorovca jaseňolistého (Acer negundo) – nálet 
4 m2 nátržníka krovitého (Potentila fruticosa) 
21 m2 borievky čínskej (Juniperus cinensis „Hetzii“), ktoré rastú na  pozemku parc. č. 2217/3, (druh  
          pozemku Ostatné plochy), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa 
 
2 ks smreka pichľavého (Picea pungens), obvody kmeňov 89, 102 cm 
12+7,5+7+12,56 m2 tisa obyčajného (Taxus baccata) 
3+7,5+2 m2 dráča Júliinho (Berberis julianae) 
4 m2 zemoleza kapucňovitého (Lonicera pileata) 
12+4+3+2 m2 kaliny vráskatolistej (Viburnum rhytidophyllum) 
7 m2 tavole kalinolistej (Physocarpus opulofolius) 
2+2 m2 skalníka obyčajného (Cotoneaster integerrimus) 
2 m2 zimozelene menšej (Vinca minor) 
2 m2 skalníka vrbolistého (Cotoneaster salicifolius „Parkteppich“) 
24 m2 borievky čínskej (Juniperus chinensis „Pfitzeriana“), ktoré rastú na  pozemku parc. č. 2132/10,  



          (druh pozemkuOstatné plochy), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa 
2 ks smreka pichľavého (Picea pungens), obvody kmeňov 86, 124 cm 
4 ks javora tatárskeho (Acer tataricum), obvody kmeňov 25,55,59,28 cm 
1 ks čremchy strapcovitej (Prunus padus), obvod kmeňa 50 cm 
2 ks čerešne vtáčej (Prunuis avium), obvody kmeňov 80,59 cm 
1 ks višne (Prunus sp.), obvod kmeňa 44 cm  
12+2+3 m2 zemolez lesklý (Lonicera nitida) 
7 m2 trojpuk štíhly (Deutzia gracilis) 
2+24+12 m2 kaliny vráskatolistej (Viburnum rhytidophyllum) 
12,56 m2 tisa obyčajného (Taxus baccata „Dovastonii“) 
3+2+2 m2 dráča Júliinho (Berberis julianae) 
10+7,5 m2 imelovník okrúhly (Symphoricarpos orbiculatus) 
6 m2 dráča obyčajného (Berberis vulgaris ) 
8 m2 tavoľníka van houtteho (Spiraea van Houttei) 
6 m2 mahónie cezmínolistej (Mahonia aquifolium), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2132/9,  
        (druh pozemkuOstatné plochy), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa 
 
1 ks čerešne (Prunus sp.), obvod kmeňa 80 cm 
5 m2 vavrínovca lekárskeho (Laurocerasus officinalis) 
35 m2 brečtana popínavého (Hedera helix) 
2 m2 tavoľníka bumaldového (Spiraea x bumalda), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2132/17,  
        (druh pozemkuOstatné plochy), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa 
 
Obvody kmeňov stromov boli merané vo výške 130 cm nad zemou, prípadne pod rozkonárením. 
Pri krovitom poraste bol zmeraný jeho plošný priemet. 
 

I. Podľa § 82 ods. (12)  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 
zákon), správny orgán určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny. 
Žiadateľ: 
a) môže vykonať výrub stromov aj v čase vegetácie, ale až po nadobudnutí právoplatnosti 

príslušného stavebného povolenia a tesne pred začatím stavby 
b) pri výrube nepoškodí okolité dreviny 
c) vykoná náhradnú výsadbu v lehote do 30.04.2012 
d) zabezpečí pre náhradnú výsadbu kvalitné škôlkované dreviny 
e) zabezpečí odborné ošetrenie zostávajúcich pôvodných drevín a to 2 ks javora horského, 

1 ks javora tatárskeho, 1 ks javora strieborného, nízkej zelene v celej trojuholníkovej 
ploche na konci ulice za polyfunkčnými objektmi a zelene popri schodisku, 
pozostávajúcej z tisov, skalníka a borievky 
 

II. Podľa § 48 ods.1 zákona žiadateľ  zabezpečí  na  svoje  náklady náhradnú výsadbu 4 ks 
stromov agáta bieleho (Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“),  125 ks neopadavého kríka 
krušpána vždyzeleného (Buxus sempervirens) vo forme živého plota, 2350 ks polokra 
zimozelene menšej (Vinca minor „Variegata“), 200 ks popínavej rastliny brečtana popínavého 
(Hedera helix) na pozemkoch parc. č.  2217/2, 2217/3 a 2132/9 (pešia zóna na Ul. A. Hlinku), 
k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa. Náhradnú výsadbu zabezpečí  podľa sadovníckeho 
návrhu zelene, spracovaného v rámci dokumentácie  pre povolenie stavby Pešia zóna Ul. A. 
Hlinku v Prievidzi, časť SO 05 Sadovnícke úpravy. 
 

• Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môže konajúci 
správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. 

• Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, resp. súhlasy iných orgánov štátnej správy. 
• Osobitné predpisy ako i ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto rozhodnutia        
      nedotknuté. 
 



ODÔVODNENIE 
 

Dňa 05. 05. 2011 podal žiadateľ na správny orgán žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, 
ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2217/3, 2132/9, 2132/10 a 2132/17,  k. ú. Prievidza, vo vlastníctve 
žiadateľa, z dôvodu realizácie stavby Pešia zóna Ul. A. Hlinku v Prievidzi. Dňom podania žiadosti 
bolo začaté správne konanie. K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia k časti stavby SO 05 
Sadovnícke úpravy a výpis z listu vlastníctva k dotknutým pozemkom.  

Mesto Prievidza, ako konajúci správny orgán, oznámilo začatie správneho konania a upustilo 
od ústneho rokovania, nakoľko žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie. Oznámenie 
o začatí správneho konania bolo vyvesené aj na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke 
mesta Prievidza. V stanovenej lehote neboli podané proti žiadosti žiadne pripomienky ani námietky. 

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti starého mesta, v nadväznosti na objekt 
piaristického kláštora. Podľa doloženého dendrologického prieskumu bolo hodnotených 25 ks stromov 
a krovité porasty. Žiadateľ požiadal o vydanie súhlasu na výrub 21 ks stromov. Vo všeobecnosti 
stromová časť výsadby dosahuje priemerné a podpriemerné sadovnícke hodnoty. Z tohto hľadiska boli 
do budúcich sadovníckych a stavebných úprav zakomponované  2 ks javora horského, 1 ks javora 
tatárskeho a 1 ks javora strieborného. U krovitej časti porastu bola zanedbaná pravidelná údržba, 
hlavne udržiavacie rezy a celá bude zrekonštruovaná a nahradená pôdopokryvnými drevinami. 
Zostane len nízka zeleň popri schodisku pozostávajúca z tisov, borievky a skalníka a nízka zeleň 
v trojuholníkovej ploche na konci ulice.  

Na základe zistených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.   

Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov oslobodený od správneho poplatku.  

 

POUČENIE 

             Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/67 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) na Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14,  971 01 
Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov 
a nadobudnutí právoplatnosti je rozhodnutie preskúmateľné súdom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Marta Davidesová  
                                                                                                     zamestnanec poverený rozhodovaním 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Mesto Prievidza, Podateľňa: Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza 
2. a/a 

Na vedomie: 
1. Slovenská inšpekcia ŽP – IOPK, B. Bystrica 

 


