
OBEC SEMEROVO,  94132  SEMEROVO 

IČO: 00309257, tel.: 035/6474101, 0905634035 

 

Č. j. 384/2019-2             V Semerove, dňa 20 .09.2019  

 

 

        

 

 

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 

Západoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s. 949 60  Nitra  zo dňa 28.08.2019,  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 Západoslovenskú  vodárenskú  spoločnosť  a.s. 949 60  Nitra  

 

s ú h l a s 
 

 
na výrub 1 ks dreviny – višňa / cerasus/  s obvodom kmeňa 470 mm , na parcele č. 702/2, 
v k.ú. Semerovo.  
 
Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y  vykonávania 
výrubu :   
1. Výrub stromu je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho 

obdobia a mimo vegetačného  obdobia v termíne október až marec  a to len u drevín, ktoré 
boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky. 

2. Výrub dokončiť najneskôr do  roku  2020 
3. Výrub uskutoční žiadateľ na vlastné náklady  
4. Výrub a odvoz drevnej hmoty uskutočniť tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých 

pozemkov 

 

 
V súlade s § 48 ods. 1 zákona , správny orgán ukladá žiadateľovi   p o v i n n o s ť : 
 

Zrealizovať náhradnú výsadbu  2 ks sadeníc drevín druhu  javor poľný / acer 
campestre/, ktoré budú vysadené  na pozemku  parcela číslo 702/2 v k.ú. Semerovo  

v jarnom / jesennom období v termíne do 31. decembra 2020 . 
 

 
. Žiadateľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej 
uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu. 
. 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 Západoslovenská  vodárenská  spoločnosť  a.s. 949 60  Nitra  , požiadala dňa 
28.08.2019 Obec Semerovo o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu  – višňa , ktorá rastie 
v obci Semerovo  k.ú. Semerovo  , na pozemku KN- č. 702/2  s obvodom kmeňa 470 mm,  pod 
prvým rozkonárením od zeme , ktoré je cca 500 mm nad zemou . Na základe podaného návrhu 
správny orgán listom zo dňa  09.09.2019 oznámil začatie konania. 

 
Strom sa nachádza v areáli ČS Veľké Lovce, na pozemku parc. číslo 702/2, príslušnosť 

k zastavanému územiu: extravilán, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 
Semerovo. Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a. s. 949 60  Nitra plánuje rekonštruovať 
existujúcu čerpaciu stanicu. V rámci rekonštrukcie bude realizovaná výmena 
strojnotechnologického zariadenia, výmena čerpadiel a rekonštrukcia stanice.  Pri výkopových 
prácach navrhovanej výmeny jestvujúcich prepojovacích potrubí novými potrubiami  nie je 
možná iná trasa výmeny potrubia v priestore medzi objektmi čerpacej stanice a akumulačnej 
nádrže.     

     
     Obec Semerovo uskutočnila  miestnu obhliadku, pri ktorej prehodnotila  dôvody na výrub. 
Prihliadajúc na zdravotný stav dreviny a plánované  stavebné práce 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, rozhodla Obec Semerovo, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

               
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 
dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na 
správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán 
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 
Správneho súdneho poriadku.  
 
 

             Mgr. Milan Mikulec                               
                                                                                                         starosta obce 
      
 
 
Doručí sa: 
1. Žiadateľ - Západoslovenská  vodárenská  spoločnosť  a.s. 949 60  Nitra   
2. Spis 


