OBEC SEMEROVO, 941 32 SEMEROVO
IČO: 00309257, tel.: 035/6474101
Č. j.

121/2019

V Semerove, dňa : 05.03.2019

ROZHODNUTIE

Obec Semerovo 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 Mgr. Ľubici Zubovej, bytom Modra Harmónia
(ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 18.02.2019 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
súhlas
žiadateľovi na výrub 2 ks smreka obyčajného (Picia abies ) s obvodom kmeňa 100 a 110 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na parcele č. 254/1 v k.ú. Semerovo 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:
1. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne do 31.03.2019.,
2. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu: žiadateľ
a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 31.12.2019 na parcele č.254/1 v k.ú. Semerovo
náhradnú výsadbu v rozsahu 4 ks odrastených stromov bližšie neurčeného druhu dreviny
b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia;
v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,
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.
Odôvodnenie:
Listom zo dňa 18.02.2019 požiadal žiadateľ o výrub 2 ks smreka obyčajného, ktoré
rastú na parcele č.254/1 v k.ú. Semerovo, ktoré je jeho vlastníctve z dôvodu že stromy
ohrozujú majetok a zasahujú do elektrického vedenia .
Obecný úrad dňa 28.02.2019 uskutočnil miestnu obhliadku pri ktorej zistil, že dôvody
uvádzané v žiadosti sú pravdivé a z uvedených dôvodov je potrebné stromy odstrániť do
začiatku vegetačného obdobia , najneskôr do 31.03.2019. Náhradná výsadba sa vykoná podľa
bodu II. písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia..
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom
území obce, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán.
Podľa § 54 správneho poriadku, odvolanie sa podáva na Obec Semerovo, v lehote do 15 dní
odo dňa jeho doručenia. V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám, postúpi
ho na Okresný úrad životného prostredia Nové Zámky, ako príslušný odvolací orgán.

Mgr. Milan Mikulec
starosta obce

Doručuje sa :
Mgr. Ľubica Zubová, Modra Harmónia
Obec Semerovo – k spisu

