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Obec Fačkov, Fačkov 69, pošta 013 15  Rajecká Lesná 

______________________________________________________________________________ 

         

Číslo: 62-4/2016/Mč                                                                               Vo Fačkove 28. 01. 2016 
 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
(doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku) 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Fačkov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 

prírody podľa § 2 pís. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

orgán“) a § 69 ods. 1 pís. a), d) a h) a § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),  na 

základe žiadosti Ivana Štelbaského, bytom Ďurčina č. 362 zo dňa 19. 01. 2016 (ďalej len 

„žiadateľ“) podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 46 zákona       č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

vydáva 

s ú h l a s 
 

na  výrub kríkov a zmiešaných krovitých porastov liesky obyčajnej (Corilus avellana L.),  

ruže šípovej (Rosa canina L.) a slivky trnkovej (Prunus spinosa L.)  

v celkovej priemernej výške cca 2,5 m a výmere cca 4 ha, nachádzajúcich sa v lokalite Kocera 

– Mackov láz a lokalita Na lúkach na parcelách EKN k. ú. Fačkov, ktorých zoznam je prílohou 

rozhodnutia. 

V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny určuje bližšie podmienky vykonania 

výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

1. Žiadateľ uskutoční výrub v súlade so stanoviskom, návrhmi a odporučeniami lesným 

hospodárom zo Združenia vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov, zo dňa 27. 

01.2016  

2. Žiadateľ pri výrube ponechá stromy, vrátane starých poškodených stromov s dutinami. 

3. Žiadateľ v strmých medziach a v plytkých údolíčkach ponechá pásy drevín vo 

vrstevnicovom slede ako biotopy pre vtáky a úkryty pre živočíchy. Zároveň tu plnia 

protieróznu a vodozádržnú funkciu.  

4. Žiadateľ uskutoční výrub dreviny na vlastné náklady až po nadobudnutí právoplatnosti 

tohto rozhodnutia 

5. Výrub dreviny je možné vykonať až po jej predchádzajúcom vyznačení.. Žiadateľ umožní 

správnemu orgánu, v čase pred termínom plánovaného výrubu, vyznačiť drevinu určenú 

na výrub. 

6. Pri  výrube  žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny. Na vlastné náklady 

hneď po výrube zabezpečí odstránenie drevených zvyškov takým spôsobom, aby nedošlo 

k porušeniu osobitných právnych predpisov.  

 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny ukladá žiadateľovi povinnosť: 

1. Vzhľadom k charakteru výrubu ,, obnova TTP“, navrhujeme náhradnú výsadbu realizovať 

vysadením ovocných stromov, najlepšie miestnej proveniencie ( regionálne odrody)    

2. Náhradnú výsadbu zrealizuje žiadateľ v agrotechnicky vhodnom termíne (jar alebo jeseň), 

najneskôr do 12 mesiacov od výrubu. 

3. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby a vykoná 

s účastníkmi konania ohliadku za účelom skontrolovania náhradnej výsadby. 

4. Zabezpečiť, aby stromy boli vysadené mimo inžinierskych sietí alebo ich ochranných 

pásiem, v dostatočnej vzdialenosti od chodníkov, budov a ciest. 
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5. Zabezpečiť trvalú kvalitnú agrotechnickú starostlivosť (polievanie, hnojenie, 

odburiňovanie, okopávanie...) o vysadené dreviny. V prípade, že z dôvodu nedbanlivej 

agrotechnickej starostlivosti zo strany žiadateľa dôjde k odumretiu vysadených drevín, 

žiadateľ zabezpečí novú výsadbu drevín na pôvodnom mieste, s rovnakými veľkostnými 

parametrami ako je uvedené v bode 1 tohto odseku, v rovnakom množstve a druhu 

vyhynutých. 

 

Veľkosť dreviny sa zisťuje na základe § 36 ods. 6 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „vyhláška“). Veľkosť krovitých porastov sa zisťuje meraním ich priemernej výšky a priemetu 

v m2.  

Z dôvodov uvedených v § 29 zákona o ochrane prírody a krajiny môže konajúci správny 

orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako 

aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté.. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Pri posudzovaní žiadosti bola správnym orgánom hodnotená najmä vhodnosť lokalizácie 

krov a krovitých porastov. Dňa 27. 01. 2016 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené 

s ohliadkou, pričom účastníci sa mali možnosť vyjadriť podľa § 33 správneho poriadku pred 

vydaním rozhodnutia. Účastníci nemali žiadne pripomienky. Pri posudzovaní žiadosti bola 

správnym orgánom hodnotená najmä vhodnosť lokalizácie krovitých porastov. Z nevhodnej 

lokalizácie je zrejmé, že krovité porasty neboli na uvedenom mieste vysadené cielene, ale sa jedná 

o náletové dreviny. Pozemky sú vedené ako trvalé trávnaté porasty a orná pôda a nájomník ich 

v súčasnosti nemôže využívať na prenajatý účel. Žiadateľ v zmysle podľa položky č. 160 prílohy 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p. uhradil správny poplatok 10,00 € do 

pokladne obecného úradu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vydať súhlas o výrube stromu. Na  

základe vyššie uvedených skutočností Obec Fačkov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a násl. správneho poriadku 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal (Obec Fačkov). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

        

                       Miroslav Čerňanec   

                             starosta obce 

Rozhodnutie sa doručí: 

1.  Ivan Štelbaský, Ďurčina č. 362 

2. Združenie vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, Fačkov 56 

3. ostatní verejnou vyhláškou   
4. spis 

 

 

Na vedomie (po právoplatnosti): 

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny,  

Legionárska 5, 012 05 Žilina, P.O.BOX B-163 

http://www.obecfackov.sk/
mailto:urad@
mailto:starosta@
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