OBEC SEMEROVO, 94132 SEMEROVO
IČO: 00309257, tel.: 035/6474101
Č. j.

05/2020

V Semerove, dňa : 28.01.2020

ROZHODNUTIE
Obec Semerovo, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“)
v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti FC Semerovo, zo dňa
13.01.2020 podľa § 47 ods. 3 , § 48 ods. 1 zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva pre FC Semerovo

a/ s ú h l a s
- na výrub 23 ks stromov – topoľ / populus/ kanadský topoľ a čierny topoľ s obvodom kmeňa 170 až 280 cm , na
parcele registra C č.300/1, v k.ú. Semerovo , LV č. 662

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych
predpisov určuje bližšie podmienky vykonania výrubu drevín zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
1.Výrub drevín sa uskutoční v termíne do 01.03.2020 alebo od 01.10.2020 do 01.03.2021, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny.
3. Výrub drevín uskutoční žiadateľ na vlastné náklady a odstráni všetku drevnú hmotu.

nadobudnutí

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych
predpisov ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

1. Náhradná výsadba sa uskutoční v termíne do 31.12.2021 v k. ú. Semerovo v rozsahu
46 ks drevín –druh javor, platan, paulownia , na parc.č. 300/1.
2. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do
30 dní od uskutočnenia výsadby.
b. / nevydáva s ú h l a s
na výrub 5 ks stromov, ktoré rastú v Semerove, na pozemku KN-C č.300/1 k. ú. Semerovo.
Jedná sa o dreviny :
Lipa v počte 4 ks s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou : 100,110,115,125 cm
Vŕba v počte 1 ks s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 240 cm

II. strana rozhodnutia

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov môže Obec Semerovo 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.
Odôvodnenie
Žiadosť FC bola odôvodnená. tým, že dreviny ohrozujú bezpečnosť účastníkov futbalových zápasov,
dreviny zasahujú nad hraciu plochu, konáre sa olamujú, znečisťujú hraciu plochu.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 14.01.2020 oznámil začatie konania a pre
objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Miestna obhliadka sa konala za prítomnosti Mgr. Jozefa Lengyela zastupujúceho ŠOP SR, ktorý dal
nasledujúce stanovisko: súhlasí s výrubom drevín druhu topoľ čierny a topoľ kanadský, s tým aby bol výrub
realizovaný do 01. marca a s drevnou hmotou je možnosť manipulácie aj v neskoršom období.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o. z. Piešťany predložili písomné stanovisko: s výrubom
drevín na parcele č. 300/1 k.ú. Semerovo súhlasia za nasledovných podmienok:
-realizáciu ohlásiť vopred na tel. číslo 0905400039 Ing.Slatarovičovi z dôvodu vodohospodárskeho
dozoru
-drevnú hmotu a haluzinu ihneď odstrániť z prietočného profilu a ochranného pásma vodného toku
-pri prácach narušený terén dať do pôvodného stavu a oznámiť ukončenie prác.
Pri miestnej obhliadke dňa 24. januára 2020 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných stromov, bol
spresnený druh drevín a boli premerané obvody kmeňov.
Jedná sa o dreviny rastúce pri futbalovom ihrisku druhu topoľ -23 ks stromov – / populus/ kanadský topoľ a čierny
topoľ s obvodom kmeňa 170 až 280 cm , na parcele registra C č. 300/1, v k.ú. Semerovo , LV č. 662, pre ktoré sa
vydáva súhlas na výrub .
Na výrub 5 ks stromov, ktoré rastú v Semerove, na pozemku KN-C č.300/1 k. ú. Semerovo,

druh Lipa v počte 4 ks - obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou : 100,110,115,125 cm a Vŕba v počte 1 ks
s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 240 cm, sa nevydáva súhlas pretože dreviny sú prevažne
zdravé.
Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. písm. a/ výrokovej časti rozhodnutia .
Prihliadajúc na zdravotný stav drevín ktoré rastú v blízkosti futbalového ihriska, dreviny ohrozujú bezpečnosť
účastníkov futbalových zápasov a zasahujú nad hraciu plochu, konáre sa olamujú, znečisťujú hraciu plochu ,
výrub stromov je opodstatnený.
Stromy určené na výrub boli označené v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území obce, rozhodla
Obec Semerovo , ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a nasledujúcich zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na konajúci správny
orgán.

Mgr. Milan Mikulec
starosta obce
Doručí sa:
Žiadateľ:
ŠOP SR, Dunajské Luhy
Slovenský vodohospod. Podnik, oz Piešťany
Spis

