OBEC MURÁNSKA HUTA
Muránska Huta č. 2, 049 01 Muráň 1
Č. sp.: 143/2020

V Muránskej Hute, 21.07.2020

ROZHODNUTIE

Obec Muránska Huta, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č.
534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“), na základe
žiadosti Mgr. Ivana Balážiho, trvale bytom Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa (ďalej len
„žiadateľ“) zo dňa 30.06.2020, podľa ustanovení § 47 ods. 3 a 48 ods. 1 zákona a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“):
I. vydáva žiadateľovi súhlas na výrub 8 ks dreviny vŕba rakytová (Salix caprea)
s obvodmi kmeňov 47, 32, 43, 40, 32, 26, 25 a 30 cm, 5 ks dreviny čerešňa (Prunus sp.)
s obvodmi kmeňov 123, 9, 8, 10 a 9 cm, 8 ks dreviny javor horský (Acer pseudoplatanus)
s obvodmi kmeňov 44, 30, 32, 29, 8, 10, 9 a 9 cm, 1 ks dreviny breza previsnutá (Betula
pendula) s obvodom kmeňa 52 cm, 1 ks dreviny jabloň (Malus sp.) s obvodom kmeňa
38 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a 4 m2 krov v druhovom zložení lieska
obyčajná (Corylus avellana) – 2 m2 a slivka (Prunus sp.) – 2 m2 rastúcich na parcele
registra C KN 656/13 (druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve
žiadateľa, v katastrálnom území Muránska Huta – časť Predná Hora, v zastavanom území
obce.
Obec Muránska Huta v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky
vykonania výrubu takto:
→ výrub vykonať tesne pri zemi, drevnú hmotu žiadateľ využije pre vlastnú potrebu;
→ rúbať len dreviny určené vo výroku tohto rozhodnutia a vyznačené v teréne
farebnými znakmi;
→ výrub uskutočniť v termíne najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia;
→ výrub je možné uskutočniť v priebehu celého roka, pričom žiadateľ nesmie ohroziť
a zničiť prípadné obydlia chránených druhov vtákov.
II. ukladá žiadateľovi povinnosť uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu na
pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa – 3 ks ozdobných krov podľa výberu žiadateľa.
Náhradná výsadba sa uskutoční v termíne do 1 roka od realizácie výrubu.
Žiadateľ zabezpečí trvalú starostlivosť o vysadené dreviny. V prípade zničenia vysadených
drevín žiadateľ zabezpečí ich nahradenie.
Tento súhlas nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných právnych
predpisov.
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Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže Obec Muránska Huta na návrh alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť, zrušiť alebo rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.
Odôvodnenie
Dňa 30.06.2020 bola Obci Muránska Huta (ďalej len „tunajší úrad“) doručená žiadosť
Mgr. Ivana Balážiho, trvale bytom Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa zo dňa 30.06.2020
o vydanie súhlasu na výrub 8 ks dreviny vŕba rakytová (Salix caprea) s obvodmi kmeňov 47,
32, 43, 40, 32, 26, 25 a 30 cm, 5 ks dreviny čerešňa (Prunus sp.) s obvodmi kmeňov 123, 9, 8,
10 a 9 cm, 8 ks dreviny javor horský (Acer pseudoplatanus) s obvodmi kmeňov 44, 30, 32, 29,
8, 10, 9 a 9 cm, 1 ks dreviny breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 52 cm, 1 ks
dreviny jabloň (Malus sp.) s obvodom kmeňa 38 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a
4 m2 krov v druhovom zložení lieska obyčajná (Corylus avellana) – 2 m2 a slivka (Prunus sp.)
– 2 m2 rastúcich na parcele registra C KN 656/13 (druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie)
vo vlastníctve žiadateľa, v katastrálnom území Muránska Huta – časť Predná Hora,
v zastavanom území obce. Súčasťou žiadosti bol výpis z listu vlastníctva č. 499-čiastočný,
mapový podklad a súhlas vlastníka dotknutého pozemku.
Dôvodom výrubu je sprístupnenie stavby neudržiavaného nebytového objektu z dôvodu jeho
celkovej rekonštrukcie. Dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti stavby, väčšina vyrastá priamo
od jeho základov a sú náletové. Keďže tunajšiemu úradu boli dobre známe všetky skutočnosti
súvisiace s výrubom, vyznačenie drevín určených na výrub vopred vykonal žiadateľ, ktorý bol
zároveň jediným účastníkom správneho konania, tunajší úrad nepovažoval za potrebné nariadiť
ústne pojednávanie. Miestnu obhliadku vyznačených drevín za účelom posúdenia
opodstatnenosti výrubu vykonal tunajší úrad bez prítomnosti žiadateľa pričom potvrdil
opodstatnenosť výrubu všetkých drevín uvedených v žiadosti. Vzhľadom na charakter drevín
a dôvod ich výrubu tunajší úrad neobmedzil ich výrub obdobím vegetačného pokoja. Okrem
hrubej čerešne, ktorá bola v minulosti zrezaná vo výške 2 m a vytvorila nestabilnú druhotnú
korunu, sú ostatné dreviny náletové.
Správny poplatok v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený v deň podania žiadosti.
Na základe všetkých zistených skutočností v rámci správneho konania tunajší úrad
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Po uč e ni e
Podľa ustanovení § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je proti tomuto rozhodnutiu
možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Obec Magnezitovce. Po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

Marian Szentandrássi
starosta
Doručuje sa:
1. Mgr. Ivan Baláži, Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa
2. ETD services, s. r. o., Sandrická 1062/29, 966 81Žarnovica.
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