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Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne nám. 454/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 
Vaša značka:               Naša značka:            Vybavuje:                            Dunajská Streda, dňa: 

                        716/2022                   Ing. Anikó Nagy                 12.07.2022 

         Č.sp.:33/2022 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Obec Štvrtok na Ostrove,  ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany prírody 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 a  § 69 písm. d) a h) zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti žiadateľa  

Obec  Lehnice, Veľký Lég č. 89, 930 37 Lehnice  

zo dňa 22.06.2022 (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 11 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) vydáva 

 

s ú h l a s 

 

žiadateľovi na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú v k.ú. Sása, Obce Lehnice  na pozemku reg. „C“ 

parc. č. 65/23  vedeného na LV č. 806 vo vlastníctve žiadateľa  

 

Špecifikácia stromov, ktoré sa majú vyrúbať: 

 

 Slovenský názov Latinský názov Obvod kmeňa v cm 

meraného vo výške 130 cm 

Parc.č. List 

vlastníctva 

č.  

1 Topoľ čierny  Populus nigra 314 65/23 806 

2 Topoľ čierny  Populus nigra 176 65/23 806 

3 Topoľ čierny  Populus nigra 183 65/23 806 

 

a 

I.  v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 

„zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a 

krajiny: 

a) výrub drevín sa uskutoční v čase mimo vegetačného pokoja, v termíne do konca augusta 

2022, z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na bezprostredne susediacich pozemkoch 

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu: 

a) žiadateľ uskutoční na svoje náklady v termíne do 30.06.2023 na pozemkoch vo vlastníctve 

žiadateľa pozemok reg. „C“ parc.č. 188/1 v k.ú. Malý Lég  obce Lehnice primeranú  

náhradnú výsadbu v rozsahu 6 ks  drevín druhu Lipa malolistá (Tilia cordata) - a to na 

náklady žiadateľa. 

b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia; 

v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu, 
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c) žiadateľ  doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby. 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 

konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté. 

 

Podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

žiadateľ je oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

Odôvodnenie: 

 

Žiadosťou zo dňa 22.06.2022 požiadal žiadateľ o výrub 3 ks dreviny, ktoré rastú na pozemku 

reg. „C“ parc.č. 65/23 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedeného na LV č. 806 v 

k. ú. Sása obce Lehnice z dôvodu, že stromy sú v zlom zdravotnom stave a hrozí vyvrátenie 

stromov po plánovanom odstránení betónového povrchu z pozemku.. 

Obec Štvrtok na Ostrove za prítomnosti zástupcov Obce Lehnice uskutočnila dňa 05.07.2022 

miestnu obhliadku pri ktorej zistila, že uvedené stromy sú v zlom zdravotnom stave a na 

základe dendrologického posudku vypracovaného znalcom Štefanom  Székelyom v zastúpení 

spoločnosti Lumberjack s.r.o. so sídlom Benková Potôň 300, 930 36 Horná Potôň, ako 

doporučená technológia starostlivosti o stromy je výrub.  

Na základe horeuvedených skutočností zistených aj na miestnej obhliadke a na základe nálezu 

dendrologického prieskumu  bolo konštatované, že žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 

drevín je opodstatnená. 

Žiadateľ bol dňa 11.07.2022 oboznámený podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku so zisteniami 

a podkladmi potrebnými na vydanie rozhodnutia a nemal k nim námietky. 

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území 

obce, rozhodla Obec Štvrtok na Ostrove tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo  dňa doručenia na konajúci 

správny orgán, a to  Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne nám. 454/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove. 

 

 

 

 

 

           Mgr. Péter Őry 

                     starosta obce  

    

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Obec Lehnice, Veľký Lég 89, 930 37 Lehnice  

   


