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

 

 

Číslo: 2.4.1-6755-11/129214                                                                    Prievidza 16. 10. 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,  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 § 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 podala Marta Kipikašová, 

Ulica J. Kráľa 30/6, 971 01  Prievidza, (ďalej len žiadateľ) dňa 20. 10. 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 

 

1 ks javora horského (Acer pseudoplatanus), obvod kmeňa 158 cm 

1 ks smreka obyčajného (Picea abies), obvod kmeňa 95 cm 

1 ks jablone  (Malus sp.), obvod kmeňa 91 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 116/1 (druh  

       pozemku Ostatná  plocha, verejná zeleň), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza 

   

       Obvody kmeňov stromov boli merané vo výške kmeňa 130 cm nad zemou, u jablone vo  

       výške 70 cm od zeme pod rozkonárením 

 

 

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) vykoná výrub na vlastné náklady a môže ho uskutočniť len v čase vegetačného 

pokoja od 1.10. do 31.3.  

b) pri výrube stromu nepoškodí okolité dreviny 

c) vykoná náhradnú výsadbu v lehote do 30. 04. 2013 

d) garantuje, že ihličnaté stromy pre náhradnú výsadbu budú škôlkované 

e) oznámi realizáciu náhradnej výsadby v  dostatočnom časovom predstihu na 

oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi 

 

II. Podľa § 48 ods. (1) zákona žiadateľ uskutoční  na  svoje  náklady náhradnú 

výsadbu :  

            5 ks  smreka pichľavého (Picea pungens) na pozemku parc. č. 116/1 (druh pozemku  

            Ostatná plocha, verejná zeleň pred obytným domom na Ulici J. Kráľa 30 – 32,  



            Prievidza),  k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza s následnou starostlivosťou  

            po dobu 3 rokov od realizácie výsadby  

 

III. Vyjadrenie vlastníka pozemku parc. č. 116/1 : 

Vlastník pozemku parc. č. 116/1, k. ú. Prievidza, ktorým je mesto Prievidza, vo 

svojom stanovisku zo dňa 16. 11. 2011 súhlasí s výrubom  1 ks javora horského, 1 ks 

smreka obyčajného a 1 ks jablone a požaduje odovzdať kmene vyrúbaných stromov 

správcovi verejnej zelene, spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza úsek 

verejnej zelene, Nábr. sv. Metoda, Prievidza a konáre zlikvidovať na vlastné náklady 

legitímnym spôsobom. Zároveň súhlasí s náhradnou výsadbou na pozemku parc. č. 

116/1, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza. 

 

 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. vyjadrenia iných orgánov štátnej správy. 

 Osobitné predpisy ako i ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto rozhodnutia 

       nedotknuté. 
 
 

ODÔVODNENIE 
 

Dňa 20. 10. 2011 podal žiadateľ na správny orgán žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 

1 ks  javora,  1 ks smreka a 1 ks jablone, ktoré rastú na pozemku parc. č. 116/1, k. ú. 

Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza  z dôvodu tienenia bytov (javor, smrek) a z dôvodu 

znečisťovania zaparkovaných automobilov a  ohrozovania bezpečnosti chodcov (jabloň). 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie. K žiadosti bola doložená situácia so 

zakreslením stromov, výpis z katastra nehnuteľností, podporné podpisy vlastníkov bytov na 

Ulici J. Kráľa 30-32 v Prievidzi s výrubom dotknutých stromov a dodatočne vyjadrenie 

vlastníka pozemku parc. č. 116/1, k. ú. Prievidza k výrubu stromov zo dňa 16. 11. 2011.  

Mesto Prievidza, ako konajúci správny orgán, oznámilo začatie konania známym 

účastníkom a  nariadilo k  prerokovaniu predloženej žiadosti ústne rokovanie spojené 

s miestnou obhliadkou na deň 15. 11. 2011. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli 

mesta a  internetovej stránke mesta. Na ústnom rokovaní  bol prítomný žiadateľ. Pri miestnej 

obhliadke boli spresnené druhové názvy stromov a premerané obvody ich kmeňov. Javor bol 

v minulosti z dôvodu tienenia viackrát orezávaný, ale svetelné pomery v bytoch sa nezlepšili. 

Vo vzdialenosti 3,5 m a 5,5 m z dvoch strán kmeňa stromu vedie teplovodné potrubie. Smrek 

rastie v tesnej blízkosti domu a spôsobuje tienenie bytov zo severovýchodnej strany. Dotknutá 

jabloň patrí k výsadbe  vedľa chodníka pred bytovkou a jej koruna zasahuje nad parkovaciu 

plochu. Opílenie konárov by neriešilo problémy, na ktoré sa sťažujú obyvatelia bytovky. 

Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku ide o dreviny dlhoveké (javor horský), 

stredneveké (smrek obyčajný) a  krátkoveké (jabloň). Zdravotný stav drevín je dobrý. 

Náhradnú výsadbu správny orgán uložil v lokalite výrubu.      

Na základe zistených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

Žiadateľ zaplatil správny poplatok  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,5 €  do pokladnice Mestského úradu 

v Prievidzi.  

 



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. Mária Flimelová, PhD.  

                                                      vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, 

                                                                         výstavby a životného prostredia     

                                                                poverená podpisovaním primátorkou mesta 
 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Marta Kipikašová, Ulica J. Kráľa 30/6, 971 01  Prievidza  

2. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, Prievidza 

3. a/a   

Na vedomie: 

1. Slovenská inšpekcia ŽP – IOPK, B. Bystrica 

2. Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Prievidza 
 


