
OBEC SEMEROVO,  94132  SEMEROVO 

IČO: 00309257, tel.: 035/6474101 

 

Č. j. 86/2020             V Semerove, dňa : 09.03.2020  

 

 

        

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

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  
Základnej školy Semerovo , 941 32 Semerovo 110, zo dňa  27.02.2020  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 
Základnú školu Semerovo  

 

s ú h l a s 
 

 
- na výrub 1 ks stromu  
  Druh   –  javor cukrový   / Acer saccharum  / s obvodom kmeňa 180 cm/ , na parcele č. 
853/1, v k.ú. Semerovo  ,  
 

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 31.3.2020 po nadobudnutí 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. 
 

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 31.12.2020  v k. ú. Semerovo  v rozsahu   
     2    ks sadeníc  drevín -  druh javor.     
2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa    
    jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje     
    dosadbu. 
3. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do           
    30 dní od uskutočnenia výsadby. 
 
 
 

 



II. strana rozhodnutia 
 

 
   Udelením tohto súhlasu zostávajú ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nedotknuté. Tento súhlas 
nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa iných platných 
právnych predpisov. 
 
            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. 

 
Odôvodnenie 

  
Žiadateľ -  Základná škola Semerovo, požiadala dňa 27.02.2020 Obec Semerovo 
o udelenie súhlasu na výrub  1 ks  stromu , ktoré  rastie na pozemku  parcelné č. 
853/1, v k.ú. Semerovo.  

        
     Obec Semerovo uskutočnila  miestnu obhliadku, pri ktorej prehodnotila  dôvody na 
výrub. Prihliadajúc na zdravotný stav dreviny, roztrieštené a poškodené a nevhodnú 
lokalizáciu dreviny- areál základnej školy taktiež drevina ohrozuje bezpečnosť žiakov,  
výrub stromu je opodstatnený.  
     Strom určený na výrub bol označený 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 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov možné podať 
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia  rozhodnutia 
účastníkovi konania na Obec Semerovo. 

              Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda 
účinky právoplatného rozhodnutia.  

              Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné súdom  v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku . 

 
 
 
               Mgr. Milan Mikulec  
                                                                                             starosta obce 
 
Doručí sa: 

   Základná škola Semerovo, 941 32 Semerovo č.110 
  Obec Semerovo ,941 32 Semerovo č.345 
   Spis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


