
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vrbická 1993, 031 01  Liptovský Mikuláš____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LM-OSZP-2021/003409-006

Liptovský Mikuláš
12. 03. 2021

Rozhodnutie
súhlas na výrub drevín

Výrok
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na základe žiadosti doručenej od
spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., so sídlom: Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 758
434, v zastúpení: Ing. Paulína Sásiková, bytom: J. Lenka 672/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručenej tunajšiemu
úradu dňa 26.02.2021, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody v súlade s § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
vydáva

s ú h l a s
pre
Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., so sídlom: Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 758 434

na výrub 37 ks drevín na parcele č. KN-E 1177/1 v katastrálnom území Jamník, v zmysle § 13 až § 20 zákona č.
180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (KN-C 646/1, KN-C 642/4 a KN-
C 637/1) druh pozemku trvalý trávny porast, pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce, okres Liptovský
Mikuláš, ktorej vlastníkom je Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník, Jamník 140, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 00 620 637:

- na parcele č. KN-E 1177/1, v k.ú. Jamník – 3 ks jelša sivá (Alnus incana) označených oranžovou farbou na kmeni
a koreňovom nábehu s obvodom kmeňov vo výške 130 cm: 97, 84 a 57 cm.
- na parcele č. KN-E 1177/1, v k.ú. Jamník – 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) označených oranžovou farbou
na kmeni a koreňovom nábehu s obvodom kmeňov vo výške 130 cm: 82 cm.
- na parcele č. KN-E 1177/1, v k.ú. Jamník – 32 ks smrek obyčajný (Picea abies) označených oranžovou farbou na
kmeni a koreňovom nábehu s obvodom kmeňov vo výške 130 cm: 64, 77, 42, 73, 65, 74, 58, 41, 60, 54, 76, 71, 45,
59, 77, 64, 89, 48, 62, 65, 67, 67, 53, 52, 82, 84, 80, 100, 76, 65, 84 a 79 cm.
- na parcele č. KN-E 1177/1, v k.ú. Jamník – 1 ks vŕba krehká (Salix fragilis) označených oranžovou farbou na
kmeni – jedná sa o poškodenú drevinu abiotickým činiteľom – vietor – obvod kmeňa padnutého konára – 120 cm.

V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody určuje správny orgán bližšie podmienky výrubu, zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:
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1. Výrub drevín vykonať v čase vegetačného pokoja a to od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do 31. 3. 2021
a od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022.
2. Výrub drevín vykonať až po nadobudnutí právoplatného územného a stavebného povolenia.
3. Vyrúbané budú len dreviny označené oranžovou značkou v nevyhnutnom rozsahu výkopových prác spojených s
výstavbou vodovodu na napojenie plánovanej výstavby IBV Jamnická Vyhliadka..
4. Pri výrube a manipulácii s drevnou hmotou, ktorá je vlastníctvom majiteľa pozemku, budú dodržané zásady
ochrany zdravia a majetku pri prácach tohto druhu.
5. Po výrube bude drevná hmota zmanipulovaná a miesto po výrube vyčistené a upravené tak aby nedošlo k pôdnej
erózií.
6. Výrub bude realizovaný šetrným spôsobom. V prípade poškodenia okolitých drevín budú tieto do 24 hodín od
poškodenia ošetrené prípravkom na to určeným.
7. V priebehu celej realizácie prác bude mať poverená zodpovedná osoba kópiu vydaného rozhodnutia.

Podľa § 48 ods.1 zákona o ochrane prírody ukladá správny orgán žiadateľovi uskutočniť náhradnú výsadbu v
počte 100 ks pôvodných druhov drevín druhu smrek obyčajný (Picea abies), borovica lesná (Pinus silvestris),
hrab obyčajný (Carpinus betulus), buk lesný (Fagus silvatica), lipa malolistá (Tilia cordata), javor horský (Acer
pseudoplatanus), topoľ osikový (Populus Tremula), výsadbový materiál musí mať aspoň 150 cm a zabezpečenú
ochranu proti ohryzu zverou. Náhradnú výsadbu uskutoční žiadateľ na svoje náklady v termíne do 30.10.2022, na
parcele č. KN-E 1177/1, v k.ú. Jamník. V prípade vyhynutia vysadeného materiálu, žiadateľ zrealizuje dosadbu. S
náhradnou výsadbou súhlasil obhospodarovateľ pozemku Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník, Jamník 140,
033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00 620 637, počas miestneho šetrenia písomne do zápisnice.

Orgán ochrany prírody ukladá žiadateľovi starostlivosť o vysadený materiál po dobu troch rokov od uskutočnenia
náhradnej výsadby.

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Okresný úrad môže podľa § 89 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o ochrane prírody ním vydané rozhodnutie z
vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania zmeniť alebo zrušiť.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), bola dňa 26.02.2021 doručená žiadosť spoločnosti Regionálny rozvoj
Liptova s.r.o., so sídlom: Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 758 434, v zastúpení: Ing. Paulína
Sásiková, bytom: J. Lenka 672/2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „žiadateľ“), na výrub viacerých drevín
na parcelách č. KN-C 646/1, KN-C 642/4 a KN-C 637/1, druh pozemku Trvalý trávny porast, v katastrálnom
území Jamník, okres Liptovský Mikuláš v extraviláne Obce Jamník, ktorých vlastníkom je Urbárske pozemkové
spoločenstvo Jamník, Jamník 140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00 620 637, ktoré k žiadosti priložilo súhlas
s vykonaním výrubu v nevyhnutnom rozsahu na vykonanie výkopových prác. Dôvodom na odstránenie drevín je
výstavba vodovodu na napojenie plánovanej výstavby IBV Jamnická Vyhliadka. Žiadosť obsahovala inventarizáciu
drevín a vyjadrenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti.

Orgán ochrany prírody listom č. OU-LM-OSZP-2021/003409-002 zo dňa 01.03.2021 oznámil začatie konania a
vytýčil ústne pojednávanie. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody dňa 01.03.2021 orgán ochrany prírody
zverejnil na internetových stránkach Okresného úradu Liptovský Mikuláš, informáciu o začatí konania č. OU-LM-
OSZP-2021/3409 o súhlas na výrub drevín. Do konania sa v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody prihlásilo
Občianske združenie TATRY (ďalej len „OZ Tatry“), KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš podaním doručeným
elektronicky zo dňa 04.03.2021. Oznámenie o začatí konania a dátum miestneho šetrenia bolo OZ Tatry doručené
dňa 05.03.2021.

Dňa 11.03.2021 sa uskutočnila miestna obhliadka, na ktorej sa zúčastnili splnomocnený zástupca žiadateľa,
splnomocnený zástupca OZ Tatry, predseda je Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník, zamestnanec Štátnej
ochrany prírody, Správy Tatranského národného parku (ďalej len „S-TANAP“), starostka obce Jamník a zamestnanec
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny a
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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Na tomto pojednávaní pri miestnej obhliadke orgán ochrany prírody, spolu so zástupcom S-TANAP vyjadrili obavu,
či daný rozsah výrubu nezasiahne do nelesnej drevinovej vegetácie v blízkosti plánovanej IBV, čím by došlo k
rozporu so stanoviskami S-TANAP, konkrétne č. TANAP560-001/2019 zo dňa 31.7.2019 a č. TANAP/942-001/2020
zo dňa 06.10.2020, ktorými S-TANAP zaujal stanoviská k IBV Jamnická Vyhliadka a ďalej k stanovisku č.
TANAP/818/2014 z 15.05.2014, ktorým S-TANAP zaujal stanovisko k Zmenám a doplnkom č. 2 územného plánu
obce Jamník.

Zástupca žiadateľa jasne vytýčil trasu plánovaného výkopu vodovodu v teréne drevenými kolmi a dreviny vyznačené
v inventarizácií boli označené farebnou značkou na kmeni, oranžovej farby v tvare kríža. Jednalo sa primárne o
dreviny druhu smrek, ďalej málo zastúpené borovica, jelša a vŕba. Zástupca žiadateľa sa vyjadril, že trasa bola značne
zmenená, za účelom realizovať výrub v čo najmenšom rozsahu.

Po prejdení trasy, zástupca orgánu ochrany prírody a S-TANAP vyznačili dreviny, ktoré sa nemajú rúbať, žltou farbou
na kmeni a koreňovom nábehu. Ostatné dreviny, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia, nepredstavujú zásadný
zásah do nelesnej drevinovej vegetácie, čím budú dodržané podmienky v stanoviskách S-TANAP, spomenuté vyššie.
Zástupca S-TANAP v zápisnici uviedol, okrem iného: S-TANAP doporučuje vydať súhlas na výrub drevín, pri
dodržaní náhradnej výsadby a termín výrubu mimo vegetačného obdobia. Ďalej S-TANAP uvádza, že dreviny v trase
výkopu sa vyznačujú zhoršeným zdravotným stavom a ich výrubom sa zlepšia ekologické podmienky ostatných
drevín.

Po posúdení drevín orgán ochrany prírody spolu so zástupcom obhospodarovateľa pozemku a zástupcom žiadateľa
určil uskutočniť náhradnú výsadbu na rovnakej parcela a určil podmienky za akých sa má uskutočniť. Zástupca OZ
Tatry a starostka obce Jamník, vyjadrili názor, zaplatiť finančnú náhradu za vyrúbané dreviny na účet obce podľa §
48 ods. 1. Orgán ochrany prírody sa s danou požiadavkou nestotožnil, keďže je možné uskutočniť náhradnú výsadbu.
Bola vznesená aj požiadavka na uskutočnenie náhradnej výsadby na pozemkoch obce Jamník. Ak v budúcnosti
žiadateľ uskutoční takýto zámer, orgán ochrany prírody pri kontrolnej činnosti môže danú skutočnosť zohľadniť.
Predmetná parcela sa nachádza vo voľnej krajine v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde podľa
zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň ochrany. V rámci parcely sa nachádza viacero druhov pozemkov.
Orgán ochrany prírody dáva súhlas len na parcely druhu „trvalý trávny porast“. Lokalita sa nachádza v okolí
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v krajine podobnej lesu, s početným výskytom raticovej zveri, o čom
svedčil zdravotný stav drevín. V danom území je potrebné postupovať citlivo k životnému prostrediu a preto princíp
prípustnej miery poškodzovania životného prostredia určujú medzné hodnoty ustanovené osobitnými predpismi,
akým je napríklad aj zákon o ochrane prírody a krajiny, vrátane ustanovení týkajúcich sa ochrany drevín. Trasa
výkopu podľa názoru zúčastneným nepredstavovalo veľký zásah do životného prostredia, počas miestneho šetrenia
bol upravený zoznam drevín, ktoré žiadateľ priložil k žiadosti a teda súhlas sa dáva len na dreviny uvedené vo
výroku rozhodnutia.
Dreviny boli označené v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška“) oranžovou farbou na kmeni. Dreviny vyznačené žltou farbou sa rúbať nemajú.

V zmysle § 22 správneho poriadku bola z miestnej obhliadky spísaná zápisnica a prítomní účastníci konania svojim
podpisom súhlasili s prijatými opatreniami a voči návrhom nevzniesli žiadne námietky. Z miestnej obhliadky bola
vyhotovená fotodokumentácia. V zápisnici je uvedené, že účastník konania má právo podľa § 33 ods. 1 a ods. 2
správneho poriadku navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a
miestnej ohliadke a Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Účastníci konania počas miestneho šetrenia a ústneho pojednávania vzniesli všetky svoje pripomienky k danému
konaniu a nemajú vedomosť o ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh a
výsledok konania. Zástupca žiadateľa aj OZ Tatry sa preukázali splnomocnením podľa osobitných predpisov. Orgán
ochrany prírody neposielal oboznámenie sa s podkladmi, keďže zástupca všetkých účastníkov konania sa zúčastnil
miestnej obhliadky. Orgán ochrany prírody do vydania rozhodnutia nezozbieral ďalšie dôkazy.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento
zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu,
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prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
Podľa § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného
územia obce s výmerou do 20 m2 sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje.
Podľa § 47 ods. 5 zákona ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo
tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej
len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze.
Podľa § 47 ods. 11 zákona o ochrane prírody výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení
výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na
požiadanie preukázať.
Podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny
povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa,
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
Podľa § 17 ods. 11 Vyhlášky odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Podľa § 68 písm. c) zákona o ochrane prírody okresný úrad rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47
ods. 3 zákona rastúcich za hranicami zastavaného územia obce.
Podľa § 81 ods. 1 zákona o ochrane prírody sa na konanie podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody v rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona, ktorým sa dáva súhlas
na výkon činnosti alebo ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti podľa tohto zákona, môže konajúci orgán
určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú
platnosť.

Na základe zistených skutočností ako aj žiadnych pripomienok zo strany účastníka konania, čo je uvedené v
zápisnici z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Orgán ochrany prírody má za potrebu uviesť znenie § 48 ods. 1 Orgán ochrany prírody
uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na
vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody
uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany
prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. V predmetnej konaní exituje možnosť
uskutočniť náhradnú výsadbu s čím sa stotožnil obhospodarovateľ, zástupca S-TANAP a aj orgán ochrany prírody.
K pripomienke zalesňovania trvalo trávnych porastov a zhusťovania drevinového porastu, orgán ochrany prírody
konštatuje, že parcela č. KN-E 1177/1 k.ú. Jamník je veľmi rozsiahla a susedí aj s plánovanou IBV, čím investor pri
uskutočnení náhradnej výsadby má možnosť vytvoriť stromovú alej popri ceste, alebo plánovanej výstavbe.

Správny poplatok podľa položky č.160 sadzobníka zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov vo výške 50,-€ bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.
Odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho úradu
na Okresný úrad Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.162/2015 Z.z. Súdneho správneho poriadku v znení
neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. Sandra Popelářová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

OU-LM-OSZP-2021/003409-0009525/2021



5 / 5
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Doručuje sa
Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., 1.mája 112, 031 01  Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
"Občianske združenie TATRY", Kemi 5/627, 031 04  Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Na vedomie
ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit
Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok 1
SIŽP, IŽP, OIOH, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1
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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
|

Typ doložky
|

Typ doložky:
doložka právoplatnosti x
doložka vykonateľnosti -
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti -

|
Číslo rozhodnutia: OU-LM-OSZP-2021/003409-006___

|
Dátum vytvorenia doložky: 29.03.2021___

|
Vytvoril: Varga Viktor, Ing., PhD.___

|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 26.03.2021___
|

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení x
časť rozhodnutia -

|
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