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MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
íf Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

ýgíslo: ŽPD-2014/00663-04/Chv V Liptovskom Mikuláši 24.03.2014 

V z mysle zákona i. ?! 'i047 Zb. S 52 
r o z h o J n u t i c  n a < J < > b u u i . »  p r á v t > p ! P &  
d ň o m (b?. faiift..,. . pliO 

R O Z H O D N U T I E  ^  V  
rV 

Město Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poinohospodárstva, ako 
orgán ochrany prírody vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny 
podia § 64 ods. 1 písm. e) a podia § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraně 
prírody a krajiny v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon") podia § 47, ods. 3 
zákona č. 543/2002 Z.z. dáva 

s ú h I a s 

Mgr. Jánovi Čierňavovi, bytom ~ ia výrub 38 ks 

dřevin a 5,9 ha krov rastúcich na pozemkoch pare. č. KN-C 1202/2, 1202/16, 776/1, 

776/66, 1221/1, 1221/2, 1221/4,1218/2 v kat. území Okoličné vo vlastníctve žiadateia 

podia listu vlastníctva č. 1855 následovně: 

- 31 ks Smrek obyčajný (Picea abies) 

- s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m - 210 cm, 156 cm, 161 cm, 159 cm, 170 cm, 

210 cm, 151 cm, 172 cm, 172 cm, 173 cm, 84 cm, 172 cm, 172 cm, 160 cm, 143 cm, 

205 cm, 200 cm, 117 cm, 105 cm, 138 cm, 225 cm, 128 cm, 194 cm, 200 cm, 203 cm, 

184 cm, 169 cm, 223 cm, 304 cm, 184 cm as obvodom kmeňa v mieste rozdvojenia vo 

výške 130 cm nad zemou - 184 cm, 

- 6 ks Smrek obyčajný (Picea abies) 

- bez možnosti odmerať obvodom kmeňa z dóvodu neprístupnosti 

-1 ks Breza bradavičnatá ( Betula pendula) 

- s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m - 82 cm, 

- kroviny na výmere 5,9 ha vzložení Drieň obyčajný (Cornus mas), Trnka 
obyčajná (Prunus spinosa), Růža šípová (Rosa canina), Baza čierna (Sambucus nigra), 
Hloh obyčajný (Crateagus laevigata), Čremcha obyčajná (Prunus padus), Vrba sp. 
(Salix sp.), Topol' osikový (Populus tremula), Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) 

a podia § 82 ods. 11 zákona 

z a m i e t a 

výrub Borovic lesných (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa nad 80 cm meraným vo 
výške 1,3 m nad povrchom terénu rastúcich na pozemku pare. č. KN-C 1202/2, 
1202/16,776/1,776/66, 1221/1, 1221/2 v kat. území Okoličné vo vlastníctve žiadateia 
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a 5 ks Smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m - 173 cm, 
143 cm, 117 cm, 156 cm, 165 cm. 

Příslušný orgán ochrany prírody vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany 
prírody a krajiny podia zákona vzmysle § 82 ods. 12 určuje podrobnejšie podmienky 
vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

1. Výrub dřevin a krovín zabezpečí žiadatel' na vlastně náklady. 
2. Povinnost' zabezpečit', aby sa pri výrube dřevin nepoškodil veřejný a súkromný 

majetok. 
3. Výrub dřevin a krovín vykonat'do 31.12. 2015. 
4. Výrub vykonat' za dodržania zásad ochrany zdravia a majetku pri prácach tohto 

druhu. 
5. Dřevná hmota, ktorá vypadne z tohto zásahu, připadne vlastníkovi pozemku. 

Orgán ochrany prírody v zmysle § 48 ods. 1 zákona ukládá: 

1. Náhradnú výsadbu 50 ks Smrekovca opadavého (Larix decidua) o výške min. 50 
cm na západnej hranici pozemku pare. č. KN-C 1208/1 v kat. území Okoličné 
vo vlastníctve žiadateťa podia listu vlastníctva č. 1855 do 1.6.2015, ktorú zabezpečí 
žiadatel' na vlastně náklady. 

2. Povinnost' zabezpečit' starostlivost' o náhradnú výsadbu a v případe vyhynutia 
vysadeného rastlinného materiálu zrealizovat' dosadbu za dřeviny po dobu min. 
3 rokov, ktorú zabezpečí žiadatel'. 

3. Uskutočnenie náhradnej výsadby je potřebné písomne ohlásit' tunaišiemu úřadu -
správnému orgánu v termíne do 15 dní od uskutočnenia výsadby. 

Odóvodnenie 

Podáním zo dňa 27.01.2014 požiadal Mgr. Ján Čierňava, bytor 
o vydanie súhlasu na výrub dřevin a krovín rastúcich na pozemkoch 

pare. c. KN-C 89/1 v k.ú. Okoličné. Ako dóvod na výrub žiadatel' uviedol: „Uvedené parcely 
sú zarastené kravinami a nežiaducimi dřevinami. Nie je možné ich využívat' na póvodné 
účely. Zdržuje sa v nich divá zver, ktorá može ohrožovat' obyvateiov sídliska.". K uvedenej 
žiadosti boli doložené: kópia katastrálnej mapy so zakreslením ploch požadovaných na 
výrub, kópia listu vlastníctva, doklad o zaplatení správného poplatku. 

Žiadosť bola dňa 30.01.2014 zverejnená na internetovej stránke města vzmysle 
§ 82 ods. 7 zákona. V stanovenej lehote bola tunajšiemu úřadu doručená žiadosť 
Městského výboru Slovenského zvázu ochrancov prírody a krajiny, (ďalej len MV SZOPK) 
Godrova 3/b, Bratislava stať sa účastníkom konania, ktorému boli přiznané práva 
účastníka konania. 

Listom č. ŽPD-2014/00663-03/Chv zo dňa 11.02.2014 boli vzmysle § 18 ods.3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„správný poriadok") účastníci upovedomení o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 
dřevin spojeného s ústným pojednáváním a miestnou obhliadkou, pričom účastníci 
konania boli upozornění, že v případe neúčasti na konaní z dóvodu hospodárnosti konania 
v zmysle § 3 ods.4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správný poriadok") 
majů možnost' v zmysle § 33 ods.2 správného poriadku nahliadnuť do podkladov 
rozhodnutia do 03.03.2014 na Mestskom úřade v Liptovskom Mikuláši. 

Dňa 25.2.201 sa uskutočnila miestna obhliadka, ktorej sa zúčastnil splnomocnenec 
žiadateia. Zástupca Štátnej ochrany prírody ospravedlnil svoju neúčast' a zástupea MV 
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SZOPK sa obhliadky nezúčastnil, neospravedlnil a ani nepožiadal o změnu termínu 
konania. 

Na miestnej obhliadke bolo zástupcovi žiadateía oznámené, že konanie bude 
v zmysle zákona vedené len na pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 1855, ktoré 
majů druh pozemku trvalé trávné porasty alebo zastavané plochy a nádvoria. V zmysle § 
47 ods.4 písm. c) zákona na dřeviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách sa 
súhlas na výrub dřevin nevyžaduje a tak orgán ochrany prírody vylúčil z konania pare. č. 
KN-C 1204/9, 1205, 1207/1, 1208/1, 1208/2, 1216/1, 1220, 1222/1 a 1223 v kat. území 
Okoličné, evidované ako Ovocné sady. 

Zároveň orgán ochrany prírody vylúčil z konania všetky parcely vedené na liste 
vlastníctva č. 1855, ktoré sú vedené ako lesné pozemky zdóvodu nepříslušnosti na 
rozhodovanie, a to pozemky parc.č. KN-C 1201/2, 1201/19, 1201/20, 1201/21, 1201/22, 
1201/23, 1202/15, 1202/18, 1203, 1204/6 v kat. území Okoličné. 

Pri obhliadke neboli zaznamenávané stromy, ktoré nedosahovali vo výške 1,3 m 
obvod kmeňa 80 cm, z toho dóvodu, že na uvedené dřeviny v zmysle ustanovenia §47 
ods. 4 písm. a) sa povinnost' žiadať súhlas na výrub nevzťahuje. 

Miestna obhliadka bola vykonaná pochčdzkou, ktorá začínala na západnej straně 
pozemku tvořeného pare. č. KN-C 1202/2 a 1202/16, ktoré sú vedené ako trvalý trávný 
porast. Na ploché sa vyskytujú zapojené skupiny kravín, solitérně dřeviny a súvislé porasty 
dřevin. Kraviny sú tvořené drieňom, trnkou, ružou šípovou, bazou, hlohom, bršlenom, 
čremehou, vrbami a osikami. Plocha priamo nadvázuje vsevernej časti na pastviny 
a svojim charakterom sa im přibližuje. Pre navrátenie k póvodnému využitiu plochy je 
potřebné vykonat' nevyhnutné opatrenia. 

Na požadovanej ploché sa nachádzajú tri rozne skupiny dřevin a kravín a to 
vzrastlé solitéry, náletové dřeviny a kraviny a staršie remízky. Vzrastlé dřeviny sú vo veku 
od 40-60 rokov. Jedná sa o prevažne solitérně smreky a borovice. Vzhiadom na 
neudržiavanie druhu pozemku pasením došlo k náletu dřevin a kravín. Plochy náletových 
kravín a dřevin sú rozdielne v závislosti od doby vzniku. Nachádzajú sa tu skupiny 
mákkých listnáčov, ktoré sú omnoho mladšie ako skupiny tvořené trnkou a ružou. 
V niektorých častiach sa skupiny spájajú do súvisiého pásu kravín obrastajúcich hlúčiky 
mladých dřevin vo veku do cca 20 rokov. Na ploché je viditeíný pokus o zamedzenie 
rozširovania kravín a dřevin mulčovaním plochy. Vzhiadom na hrůbku kmeňov stromov 
a kravín nie je možné mulčovaním bez vykonania výrubu dřevin a kravín navrátit' póvodný 
stav. Vo východnej časti parc.č. 1202/16 sa nachádzajú lesné pozemky, ktoré aj po výrube 
budú dotvárať ráz krajiny a zabezpečia prirodzenú hranicu od obytnej zóny. 

Orgán ochrany prírody na parc.č. KN-C 1202/2 súhlasí s výrubom 37 smrekov 
a kravín na ploché 3,33 ha s ponecháním borovic a 5 solitérnych smrekov, ktoré sú 
významné z hiadiska krajinotvorby. 

Charakterom podobná je plocha tvořená pozemkami pare. č. KN-C 776/1, 776/66, 
776/67 v kat. území Okoličné. Plocha sa nachádza medzi ovocným sadom, záhradkárskou 
osadou a sídliskom Podbreziny. Tieto plochy sú vedené tiež ako trvalé trávné porasty, 
ktoré sú charakteristické medzami so solitérnymi borovicami. Plochy kravín nie sú plne 
kompaktně, vytvárajú skupiny, ktoré zasahujú do pastviny. Na týchto pozemkoch je 
potřebné vykonat' výrub kravín na plochách o výmere cca 1,5 ha na celej ploché parciel. 
V západnej časti pozemku tieto kraviny slúžia ako skrýše pre divo žijúce zvěry, ktoré 
schádzajú do priestorov susediaceho sídliska a vo východnej časti pozemku od sídliska sa 
vytvárajú nelegálne skládky komunálneho odpadu. 

Pozemky vedené ako ostatně plochy na parc.č. KN-C 1218/2,1221/4,1221/1,1222/2 
v kat. území Okoličné druh pozemku ostatně plochy sú porastené trnkovými a šípkovými 
kríkmi bez charakteru remízok. Z dóvodu scelenia vlastníckej plochy pred ďalším užíváním 
orgán ochrany prírody súhlasí s výrubom kravín na ploché 1,1 ha mimo intravilánu města. 
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V zmysle § 22 správného poriadku bola spísaná zápisnica. Účastník konania svojh 
podpisom súhlasil s přijatými opatreniami a voči návrhu nevzniesol námietku. Účastníkom 
konania bola v zmysle §33 ods. 2 správného poriadku stanovená lehota do 3.3.2014 
k nahliadnutiu podkladov rozhodnutia a vyjadrenia sa k nim. Účastník konania sa 
v stanovenom termíne nevyjádřil k podkladom rozhodnutia a ani iným spósobom 
nevzniesol námietky alebo požiadavky na predíženie tejto lehoty. 

Správný poplatok podia položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správných 
poplatkoch vo výške 10,- € bol zaplatený pri doplnění žiadosti. 

Orgán ochrany prírody vyznačil dřeviny podia § 47 ods. 3 zákona určené na výrub 
farebnou značkou vo výške 1,3 m a na odenkovej časti dřeviny a kroviny určené na výrub 
vyznačil v mapovom podklade, ktorý je súčasťou rozhodnutia. 

Konáním podia § 86 zákona a podia § 32 správného poriadku neboli zistené žiadne 
skutočnosti, ktoré by prekážali vyhoveniu žiadosti a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je 
to uvedené vo výrokovej časti. 

Poučenie o odvolaní 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Liptovský 

Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie podia § 53 správného poriadku do 15 dní 
od jeho doručenia podáním na město Liptovský Mikuláš - Městský úrad, Útvar životného 
prostredia a poinohospodárstva, UI. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne 
právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom (§ 247 ods. 2 zák. č. 99/1963 
Zb. v znění neskorších zmien - Občiansky súdny poriadok). 

/ 

\ 
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K-O « r-J l-::1 i 

-lÁřovsKl 
Ing. Iveta Klepáčová 

poverený zaměstnanec 

Doručuje sa 
- Mgr. Ján Čierňava, 
- Městský výbor Slovenského zvazu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, Bratislava 
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MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: ZP-2015/06048-01/Smt V Liptovskom Mikuláši 28.10.2015 

Z A Z N A M  
Z  V Y K O N A N I A  Š T Á T N E H O  D O Z O R U  

Město Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia á poFnohospodárstva 
vzastúpení primátorom města, ako příslušný orgán ochrany prírody vykonávajúci štátnu 
správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podl'a § 64 ods. 1 písm. e) a podl'a § 69 
ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon") vykonal podFa § 71 zákona štátny dozor a v zmysle § 71 ods. 
12 zákona vypracoval záznam. 

Kontrolovaný subjekt: Mgr. Ján Čierňava, bytom 

Štátny dozor vykonal: Ing. Robert Smitka, referent oddelenia životného prostredia 
a poFnohospodárstva města Liptovský Mikuláš. 

Miesto a čas vykonania štátneho dozoru: Pozemky mimo zastávaného územia obce 
vo vlastníctve kontrolovaného subjektu podFa listu vlastníctva č. 1855 v katastrálnom 
území Okoličné, dňa 28.10.2015, v čase od 10:20 hod. do 11:55 hod. 

Predmet štátneho dozoru: Kontrola výkonu rozhodnutia na výrub dřevin č. ŽPD-
2014/00663-04/Chv zo dňa 24.03.2015 (ďalej len „rozhodnutie"), ktoré nadobudlo 
právoplatnost' 24.09.2015. 

Kontrolně zistenia: Štátny dozor bol vykonaný formou obhliadky lokalit, na ktoré bolo 
vydané predmetné rozhodnutie. NakoFko sa jedná o pozemky verejrie přístupné a orgán 
ochrany prírody disponoval všetkými potřebnými podkladmi pre výkon štátneho dozoru, 
přítomnost kontrolovanej osoby a jej súčinnosť nebola nutná. Počas štátneho dozoru bolo 
zistené, že výrub prebiehá na parcelách v zmysle vydaného rozhodnutia. Orgán ochrany 
prírody zaznamenal na parcele č. KN-C 1202/2, k.ú. Okoličné, druh pozemku trvalé trávné 
porasty pne po vyrúbaných ihličnatých dřevinách v počte 35 ks s priemerom od 50 cm, 
ktoré predstavujú pne po dřevinách povolených na výrub v predmetnom rozhodnutí. 
Taktiež bol zaznamenaný odstránený krovitý porast o výmere cca 400 m2. Na uvedenej 
parcele zostal lesík tvořený dřevinami druhu topol' v počte cca 35 ks-a 5 ks solitérně 
rastúcich Smrekov obyčajných. Jedná sa pravděpodobně o smreky, ktoré boli 
v predmetnom rozhodnutí zamietnuté. Obhliadka pokračovala južným smerom na lesnú 
cestu pare. č. KN-C 1204/5, ktorá zároveň tvoří západnú hranicu pozemkov vo vlastníctve 
kontrolovaného subjektu. Východným smerom od cesty sa nachádzajú parcely č. KN-C 
1204/9, KN-C 1205, KN-C 1207/1, KN-C 1208/1, KN-C 1208/2 evidované ako druh 
pozemku ovocné sady vo vlastníctve kontrolovaného subjektu. Výrub dřevin bol vykonaný 
na pare. č. KN-C 120479, KN-C 1205, KN-C 1207/1 a čiastočne na pare. č. KN-C 1208/1. 
Pri obhliadke bol pozorovaný ťažobný mechanizmus, ktorý vykonával výrub dřevin 
na parcele č. KN-C 1208/1. Na ostatných pozemkoch vo vlastníctve kontrolovanej osoby, 
ktoré boli uvedené v rozhodnutí uvedené ako pozemky, kde je možné vykonat' výrub 
dřevin len so súhlasom orgánu ochrany prírody výrub zaznamenaný nebol. Na základe 
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uvedeného orgán ochrany prírody nezistil porušenie vykonávania rozhodnutia 
s prihliadnutím na stav legislativy v čase vydávania rozhodnutia. 

Dátum vypracovania záznamu: 28.10.2015 

Uvedený záznam je zároveň písomným oznámením o ukončení štátneho dozoru v zmysle 
§ 71 ods. 14 zákona. •" 

Vypracoval: Ing. Robert Smitka, referent oddelenia ŽP a poinohospodárstva 

Overil: RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a pofnohospodárstva v -  v .  

Doručuje sa 
Mgr. Ján Čierňava, 
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Žiadatel': > V <?>ť>. 6" LŽUt2JLlCj& S.&/ .V*. *?.. .4.. 
Trvalý pobýT 
Tel. číslo:. 

Městský úrad - Útvar ŽP a poFrsohospodárstva 
Štúrova č. 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 

Yec: 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dřevin na súkromnom pozemku rastůcich mimo lesa 

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 
Z.z., ktorou sa vykonává zákon č. 543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny žíadam o vydanie sůhlasu 
na výrub dřevin* / m2 kríkov* týchto druhov: TTp -
la obvod kmeňa ..cm1) /XéZfá/M 

7 obvod kmeňa cm 1) •tó0č/ffy 

ti řírn:r zýp i tlz 

Tk./.£.&.[ ks obvod kmeňa ..cm 
' l/i^ AU\ fA/J ^ /VM ks obvod kmeňa. cm1) 

i IV Č'-

rastúcích na parcele č v katastrálnom územ 
lokalita, uiica y.. druh pozemku... 
vlastníkom parcely je ufaV?-fí.. ,C.V/ tm. k  
uživatelem parcely je.• .Vz. '.n..V/.".áa.<í£jz. 
Odóvodnenie žiadosti: / < / / r-/ 

Prilohy žiadosti: 
1. Kópia katastrálnej mapy so zakreslením dřevin, ktorých výrub sa požaduje. 
2. Výpis z evideneie nehnuteFnosti, list vlastníctva, alebo iný doklad o vlasínfctve pozemkov, na ktorých dřeviny 

rastů. 
3. Doklad o zaplatení správného poplatku za podanie žiadosti vo výške 10 € - fyzická osoba, 100 € - právnická 

osoba alebo fyzická osoba oprávněná na podnikanie. 

Žiadatef ako dotknutá osoba v súfade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochraně osobných údajov (cfaíej len „zákon") 
poskytuje Městu liptovský Mikuláš ako prevádzkovaterovi súhias so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov 
dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a záměnu vylučujucej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávněný tento súhias písomne 
odvoiať v případe preukázatefného porušenia zákona zo strany prevádzkovatefa. Doba platnosti súhíasu sa viaže na dobu trvania 
preukázatefného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateí týmto přehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby 
bude spracovávať plné v sulade s ustanoveniami zákona. 

Žiadatef berie na vedomie, že v případe vydania súhlasu na výrub stromov mu orgán ochrany prírody uloží v zmysle § 48 zákona NR SR 
č. 543/2002 Z. z. o ochraně přírody a krajiny povinnosf vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dřeviny. 
Svojím podpisom potvrdzujem správnost1 a pravdivost údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujern sí právně následky v prípade^istenia 
nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti. 

V Liptovskom Mikuláši dňa á£j:j6ň 

poéfSís (pečiáfka) 
Súhias vlastníka pozemku s výrubom: 
(potřebný v případe ak žiadatef níe je vlastníkom pozemku, na ktorom dřeviny rastů, resp. je len jedným zo spoluvlastníkov) 
S výrubom dřevin uvedených v žiadosti súhlasím* / nestíbiastm- za podmienok: 
. .J.t .jí?.ňVffa. k .u ,e.é.. 

V Liptovskom Mikuláši dňa . zžzzm" 

• nehodiace sa preškrtnite 
1) obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou 
Suhlas na výrub dřeviny sa nevyžaduje na stromy: 
• s obvodom kmeňa do 40 cm a krovité porasty s výměrou do 10 m2 (okrem případu, ak rastů ako súčasť verejnej zelena), 
• s obvodom kmeňa do 80 cm, ak rastů v súkromných záhradách a zahrádkářských osadách, 
• prl obnově produkčnýeh ovocných dřevin, ak sa výsadba nových ovocných dřevin uskuteční do 6 meslacov odo dňa výrubu. 


