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ROZHODNUTIE 

Obec Bobrovník, zastúpená starostkou Mgr. Janou Bažíkovou, ako príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z  ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z.z., na základe žiadosti Ivan  Majerík a Mária Majeríková, bytom Podtatranského 

1750/20, 031 01 Liptovský Mikuláš   zo dňa 22.11.2021 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona 138/2004 Z. Z. vydáva 

s ú  h l a s 

žiadateľovi na výrub (názov slovenský,vedecký, počet kusov, obvod kmeňa meraný vo výške 

130 cm nad  zemou) 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňov 59,44, 4 ks 

Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňov 62,79,65,39 , rastúcimi na parcele č. KN-C 

59/13 k.ú. Bobrovník á  vedenej v katastri nehnuteľností ako „trvalý trávny porast“   

 

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu 

zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

 

1. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne od 01.10. do 28.02. 

kalendárneho roka len u dreviny, ktorá bola označená nezameniteľným spôsobom na kmeni 

a koreňovom nábehu 

2. pri výrube dreviny žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny, prípadne stavby 

a zariadenia a nevznikli škody na majetku 

3. výrub dreviny sa uskutoční s dôrazom na ochranu zdravia a dodržiavania bezpečnosti pri 

práci 

4. žiadateľ na svoje náklady vyrúbanú drevinu odstráni do 30 dní od uskutočnenia výrubu 

spôsobom, ktorý neohrozí životné prostredie 

5. výrub dreviny sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia 

6. súhlas na výrub dreviny platí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia do 

času vykonania činnosti, najneskôr do 28.02. 2022 

 

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:  

Žiadateľ 

a) uskutoční na svoje náklady na parcele č. KN-C č.503 k.ú. Bobrovník časť Hliník vedenej v 

katastri nehnuteľností ako „zastavaná plocha a nádvorie“ , ktorá je vo vlastníctve obce 

Bobrovník, náhradnú výsadbu drevín ktoré búde pozostávať z 3 ks stromov v nasledovnom 

druhovom zložení: Javor horský ( Acer pseudoplatanus) 

b) min. výsadbová výška náhradnej výsadby je 1,5m a výsadbu chrániť oplôtkom proti zveri 
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c) uskutoční náhradnú výsadbu najneskôr do 30.11.2023 

d) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia, 

v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu 

e)zaslať fotodokumentáciu z uskutočnenej náhradnej výsadby Správe TANAP-u na e-mail 

mario.humemyopsr.sk najneskôr jeden mesiac po jej uskutočnení 

 

 

 Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny 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 22.11.2021 požiadal žiadateľ o výrub stromov, ktoré rastú na parcele č. 

KN-C 59/13 k.ú. Bobrovník vedenej v katastri nehnuteľností ako „trvalý trávny porast“  vo 

vlastníctve žiadateľ z dôvodu: - stromy sú preschnuté, nemajú dobré podmienky pre rast, 

napadnuté hnilobou. 

 Na základe podanej žiadosti vykonal správny orgán miestnu obhliadku dňa 10.01.2022 

kde boli posúdené dôvody výrubu stromu. 

 Obec Bobrovník, zastúpená starostkou Mgr. Janou Bažíkovou, starostkou obce, sa pri 

vydaní rozhodnutia o výrube stromu opierala o skutočnosť, že v blízkosti lokality výrubu sa 

odstráni riziko poškodzovania majetku a zdravia obyvateľov. Z uvedených dôvodov správny 

orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, možné podať odvolanie, v lehote do 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na obec Bobrovník, Bobrovník 37, 032 23 Lipt. Sielnica. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

 Toto rozhodnutie je po využití riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

          

 

Mgr. Jana Bažíková 

    starostka obce 

 

             

Rozhodnutie sa doručuje: Ivan  Majerík a Mária Majeríková, bytom Podtatranského 1750/20, 

031 01 Liptovský Mikuláš    

1)SPRÁVA TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU, Hodžova 11,031 01 L.M. 

2)Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o život. prostr., Vrbická 1993, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

 

Rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce v termíne od 14.02.2022 

 


