Obec Hýľov
044 12, okres Košice - okolie

Číslo: OcÚ/124/2020

Hýľov, dňa 30.03.2020

ROZHODNUTIE
Obec Hýľov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h)
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“) a podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane
prírody a krajiny,
na základe žiadosti Matúša Drotára, bytom Bukovec 203, 044 20 Bukovec zo dňa
10.03.2020, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, v súlade s §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) vydáva

súhlas
Matúšovi Drotárovi na výrub 1 ks stromu – hruška s obvodom kmeňa 120 cm, meraným
vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie na parcele KN-C č. 327/1, druh pozemku záhrada
v k.ú. Hýľov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, ktorého žiadateľ je
výlučným vlastníkom.
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny určuje bližšie podmienky
vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
- výrub dreviny sa uskutoční v termíne do 31.03.2020, resp. od 01.10.2020 do 31.03.2021
v mimovegetačnom období
- pri výrube dreviny žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
- žiadateľ je povinný bezprostredne po výrube odstrániť drevnú hmotu a konáre
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny ukladá primeranú
náhradnú výsadbu v počte 2 ks ovocných drevín, resp. okrasných krov v termíne do
jedného roka po výrube, a to na pozemkoch, na ktorých sa výrub povoľuje.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny a môže konajúci
správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť, výkon

činností povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú, možno na návrh účastníka
konania rozhodnutím predĺžiť.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
Členovia stráže prírody a pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny, ktorí majú
podľa § 72 až 79 zákona o ochrane prírody a krajiny oprávnenia členov stráže prírody, sú
podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny oprávnení kontrolovať
dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:
Listom doručeným obci Hýľov dňa 10.03.2020 požiadal Matúš Drotár o povolenie
výrubu 1 ks stromu – hruška s obvodom kmeňa 120 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ktorý rastie na parcele KN-C č. 327/1, druh pozemku záhrada v k.ú. Hýľov, pozemok
je umiestnený v zastavanom území obce, ktorého žiadateľ je výlučným vlastníkom
s odôvodnením, že strom bráni k vytvoreniu parkovacieho miesta k rodinnému domu
v zmysle stavebného povolenia.
Obec Hýľov dňa 23.03.2020 zverejnila oznámenie o začatí správneho konania vo veci
súhlasu na výrub dreviny. V stanovenej sedem dňovej lehote nikto nepotvrdil svoj záujem byť
účastníkom uvedeného konania.
K žiadosti bol doložený nasledujúci doklad:
- doklad o zaplatení správneho poplatku
Správny orgán poznajúc miestne pomery o žiadosti rozhodol bez nariadenia ústneho
pojednávania a miestnej ohliadky.
Výrub sa uskutoční v termíne do 31.03.2020, resp. v termíne od 01.10.2020 do
31.03.2021 v mimovegetačnom období. Na náhradnú výsadbu sa určili pôvodné druhy drevín.
Účastník konania bol oboznámený so všetkými podkladmi k vydaniu rozhodnutia,
nakoľko ich sám správnemu orgánu predložil.
Strom určený na výrub bol v teréne vyznačený zamestnancom obce.
Na základe uvedeného správny orgán súhlasí s výrubom, tak ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 10,-€ bol zaplatený v hotovosti do pokladne obce Hýľov,
podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona číslo
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice, prostredníctvom obce Hýľov, Obecný
úrad Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Bc. Júlia Kočíková
starostka

Rozhodnutie sa doručí:
Matúš Drotár, Bukovec 203, 044 20 Bukovec

Účastník konania potvrdzuje osobné prevzatie rozhodnutia obce Hýľov sp. zn. 124/2020 zo
dňa 30.03.2020 a zároveň prehlasuje, že sa vzdáva práva podať proti rozhodnutiu odvolanie.

V Hýľove, dňa

...............................................................................

vlastnoručný podpis účastníka konania

