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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY 

 
 

Záznam zo zasadnutia komisie životného prostredia a zdravia 
zo dňa 04.11.2015 o 15:30 hod. konaného v zasadacej miestnosti č. 109 

na MsÚ Liptovský Mikuláš 
 

Prítomní: Bc. Miroslav Neset – predseda komisie, , Ing. Matej Géci, RNDr. Jana Júdová, PhD., 
RNDr. Mária Lošonská, MUDr. Alexander Slafkovský, Ing. Matej Šiculiak, Ing. Miloslav Neset 
Ing. Róbert Smitka – zapisovateľ 
Ospravedlnení: Ing. Igor Kmeť, PhDr. Edita Havránková, MVDr. Danka Žiaranová 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie. 
 
Program: 
Predseda komisie privítal prítomných a uviedol program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí 
komisie: 

- Úprava súkromných pozemkov na háji Nicovô 
- Rôzne 

 
Úprava súkromných pozemkov na háji Nicovô: Predseda komisie prečítal správu týkajúcu 
sa rozsiahlemu výrubu drevín na v lokalite háj Nicovô. Správa bola pripravená z dôvodu podnetov 
občanov, ktorí sa dotazovali, či je výrub povolený. V závere správy bolo konštatované, 
že vykonaný štátny dozor nezistil pochybenie výkonu rozhodnutia na výrub. 
Hlasovanie za: 4 prítomní  proti: 0   zdržal sa: 0 
Uznesenie komisie: komisia životného prostredia a zdravia berie správu na vedomie. 
    
Rôzne: 1. RNDr. Lošonská predložila žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu o pridelenie 
účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre kalendárny rok 2015 na dotáciu obnovy 
ichtyocenózy rieky Váh a bočných prítokov, zmiernenie predačného tlaku Vydry riečnej 
a Kormorána veľkého vo výške 3000,- €. 
Hlasovanie za: 4 prítomní  proti: 0   zdržal sa: 0 
Uznesenie komisie: komisia životného prostredia a zdravia súhlasí s dotáciou. 

   2. Predseda komisie požiadal členov komisie o vyjadrenie sa k požiadavke poslanca Ing. 
arch. Pavla Bobáka, CSc., ktorý navrhuje vypracovať „komplexnú správu o stave zelene na území 
mesta“. Členovia komisie sa zhodli, že nakoľko im nie je jasný cieľ, resp. výstup, ktorý 
má predmetná správa dosiahnuť navrhli, že predseda komisie bude v predmetnej veci kontaktovať 
vedenie mesta a uvedeného poslanca z dôvodu zistenia konkrétnejších informácií. 
Hlasovanie za: 4 prítomní  proti: 0   zdržal sa: 0 
Uznesenie komisie: predseda komisie bude kontaktovať vedenie mesta a poslanca, čo konkrétne 
požaduje a aký cieľ má uvedená správa mať. 

    3. Na základe žiadosti oddelenia projektového manažmentu boli členovia komisie 
pozvaní na deň 09.11.2015 o 16:00 hod. na verejné prerokovanie návrhu dokumentu programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s účasťou širokej 
aj odbornej verejnosti.  
   
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Róbert Smitka, tajomník   Overil: Bc. Miroslav Neset, predseda 
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Správa o úprave pozemkov na háji Nicovô – výrub 
 

Dňa 27.01.2014 požiadal Mgr. Ján Čierňava, bytom Nová Bystrica č. 64, 023 05 
Nová Bystrica tunajší úrad o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch 
v jeho vlastníctve v priestore hája Nicovô. Ako odôvodnenie žiadosti uviedol: „Uvedené 
parcely sú zarastené krovinami a nežiaducimi drevinami. Nie je možné ich využívať na 
pôvodné účely. Zdržuje sa v nich divá zver, ktorá môže ohrozovať obyvateľov sídliska“. 
Nakoľko žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 z.z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) orgán 
ochrany prírody žiadosť zverejnil na svojej internetovej stránke a v stanovenej lehote bola 
tunajšiemu úradu doručená žiadosť Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny, (ďalej len „občianske združenie“) Godrova 3/b, Bratislava stať 
sa účastníkom konania, ktorému boli priznané práva účastníka konania. Následne orgán 
ochrany prírody (ďalej len „OOP“) upovedomil účastníkov konania o začatí konania 
o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou 
obhliadkou, ktorá sa uskutočnila dňa 25.02.2014. Obhliadky sa zúčastnil OOP, 
splnomocnenec žiadateľa a zástupca občianskeho združenia sa nezúčastnil a z obhliadky 
bola spísaná zápisnica. Zo zápisnice je zrejmé, že OOP oznámil žiadateľovi, že konanie 
bude vedené len na pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 1885, ktoré majú druh 
pozemkov trvalé trávne porasty alebo zastavené plochy a nádvoria. V zmysle legislatívy, 
ktorá platila v čase konania a vydávania rozhodnutia OOP žiadateľa upozornil, že podľa § 
47 ods. 4 zákona písm. c) zákona na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo 
záhradách sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje a tak OOP vylúčil z konania parcely 
č. KN-C 1204/9, 1205, 1207/1, 1208/1, 1208/2, 1216/1, 1220, 1222/1 a 1223 vedené ako 
ovocné sady. Zároveň OOP vylúčil z konania všetky parcely vedené na liste vlastníctva č. 
1885 ako lesné pozemky z dôvodu nepríslušnosti na rozhodovanie. Taktiež je v zápisnici 
uvedené, že pri obhliadke neboli zaznamenávané stromy, ktoré nedosahovali vo 
výške 1,3 m obvod kmeňa 80 cm z toho dôvodu, že na uvedené dreviny v zmysle 
ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) zákona (vtedajšej legislatívy) sa súhlas na výrub 
nevyžaduje. Následne bolo dňa 24.03.2015 vydané rozhodnutie č. ŽPD-2014/00663-
04/Smt, kde bolo na výrub povolených 37 ks smrekov obyčajných, 1 ks Breza 
bradavičnatá a kroviny o výmere 5,9 ha tvorené druhmi Drieň obyčajný, Trnka obyčajná, 
Ruža šípová, Baza čierna, Hloh obyčajný, Čremcha obyčajná, Vŕba sp., Topoľ osikový, 
Jarabina vtáčia. Jedná sa o samonáletové dreviny. Zároveň OOP zamietol výrub Borovíc 
lesných s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m nad 80 cm na parcelách vedených ako trvalé 
trávne porasty a 5 ks Smrekov obyčajných. Platnosť rozhodnutia bola stanovená do 
termínu 31.12.2015. Dňa 14.04.2014 podalo občianske združenie voči rozhodnutiu 
odvolanie a spis bol odstúpený na okresný úrad, odbor životné prostredie ako 
odvolaciemu orgánu. Dňa 28.07.2014 vydal okresný úrad rozhodnutie, v ktorom zamietol 
odvolanie a v plnom rozsahu potvrdil rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš, ktoré tým 
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2014. 

Na základe toho, že žiadateľ začal s výrubom v nedávnom období a na základe 
podnetov občanov bol na mieste výrubu vykonaný štátny dozor. Bola vykoná obhliadka 
lokalít uvedených v predmetnom rozhodnutí. Bolo zistené, že výrub už prebehol na parc. 
č. KN-C 1202/2 vedenej ako trvalý trávny porast. Na tejto parcele sa nachádzajú pne po 
vyrúbaných smrekoch v počte 35 ks pri priemere pňov 50 cm a viac a cca 50 ks pňov 
o priemere do 30 cm. Lesík tvorený drevinami topoľ v počte cca 35 ks a 5 ks smrekov 
ostal nedotknutý. Taktiež bolo odstránené cca 400 m2 krovitého porastu. Vyťažený 
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materiál sa nachádza v blízkosti západnej hranice tejto parcely. Výrub bol ďalej 
zaznamenaný na parc. č. KN-C 1204/9, KN-C 1205, KN-C 1207/1 a čiastočne na parc. č. 
KN-C 1208/1 vedených ako ovocné sady. Jedná sa o parcely ohraničené zo západu 
lesnou cestu č. KN-C 1204/5 a z východu bývalým oplotením sadov, ktoré tvorí zároveň 
hranicu s priľahlou parcelou č. KN-C 1201/20 vedenou ako lesný pozemok. Na týchto 
parcelách prebehla ťažba náletových drevín, ktoré osídlili v rámci sukcesie neudržiavané 
ovocné sady a v súčasnom období sa medzi nimi nachádzali aj vzrastlé stromy . Vyťažený 
materiál lemuje západnú hranicu pozemku parc. č. KN-C 1204/9. Pri obhliadke sa na 
parcele č. KN-C 1208/1 nachádzal ťažobný mechanizmus a pracovník sa na vyzvanie 
OOP preukázal predmetným rozhodnutím. Na ostatných pozemkoch uvedených 
v rozhodnutí doposiaľ výrub neprebehol. Vzhľadom na uvedené a to, že výrub prebieha aj 
na parcelách, na ktoré sa v čase vydávania rozhodnutia súhlas nevyžadoval, nebolo 
zistené porušenie výkonu predmetného rozhodnutia. 
 


