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ROZHODNUTIE
Mesto Trenčín, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín 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 podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe
žiadosti Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá zo dňa 14.10.2020 podľa
§ 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

súhlas
pre Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska na výrub drevín rastúcich vo
verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. J. Braneckého č. 130/15, p. č. 4678/12, k.ú. Trenčianska Teplá, obec
Trenčianska Teplá výrub 1 ks Javora horského (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 52 cm meraným
vo výške 130 cm, 1 ks Javora horského (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 158 cm meraným vo výške
130 cm, 1 ks Javora horského (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 76 cm meraným vo výške 130 cm,
1 ks Breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm a výrub 1 ks
Smreka pichľavého (Picea pungens) s obvodom kmeňa 53 cm vo výške 130cm nad zemou a
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu
prírody a krajiny:
1. výrub drevín sa uskutoční v období vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do 31. marca bežného
kalendárneho roka, a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným
spôsobom podľa vyhlášky,
2. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
3. žiadateľ písomne oznámi na konajúci správny orgán začatie výrubu drevín,
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 12 mesiacov od realizácie výrubu náhradnú výsadbu vo verejnej
zeleni na Ul. Braneckého - na pozemku vo vlastníctve obce Trenčianska Teplá, parc.č. 4678/12, k.ú.
Trenčianska Teplá, a to v rozsahu 1 ks Sakura-okrasná čerešňa (Prunus serrulata KANZAN), 3 ks
Katalpa bignóniovitá NANA (Catalpa bignonioides), 3 ks Céder himalájsky (Cedrus deodara), 2 ks
Judášovec kanadský (Cercis canadensis, 5 ks Weigela Florida 'Variegata' - výška nasadenia koruny
pri výsadbe min. 2,5 m, obvod kmeňa vo výške 1,0 m min. 16 – 18 cm, pri výsadbe drevín bude
rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a dodrží STN 83 70 10 Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, zabezpečí starostlivosť o vysadené dreviny najmä pravidelné
zalievanie pôdy a starostlivosť o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
b) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje bezodkladne výmenu,

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť

Odôvodnenie
Mestu Trenčín, ako orgánu ochrany prírody bola dňa 14.10.2020 doručená žiadosť Obce Trenčianska
Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni,
lokality: Ul. J. Braneckého č. 130/15, p.č. 4678/12, k.ú. Trenčianska Teplá 1 ks javora horského - drevina
bola v minulosti dekapitovaná približne meter nad zemou, bol použitý zlý technologický rez, postupne stráca
väčšinu funkcií dreviny. Výrub 1 ks javora horského - báza odumretá z veľkej časti, odumreté ranové drevo
niekoľkých rokov, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia na zdraví a majetku. Výrub 1 ks javora horského napadnutý hnilobou, z dvoch strán podrezaný kmeň, pozdĺžna trhlina v kostrovom konári, ohrozuje na zdraví
a majetku. Výrub 1 ks brezy previsnutej - poškodený koreňový nábeh, v minulosti čiastočne podrezaný kmeň,
napadnutý hnilobou, zlý zdravotný stav dreviny. Výrub 1 ks smreka pichľavého - padanie suchých konárov,
mierne presychá, nebezpečne naklonený, asymetrická koruna.
Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 15.10.2020 na
internetovej stránke mesta upovedomenie o začatom správnom konaní, s termínom doručenia potvrdenia
záujmu byť účastníkom konania do 23.10.2020. Za účastníka konania sa v súlade s ustanoveniami § 82
zákona prihlásilo elektronicky mailom dňa 23.10.2020 Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa,
Švabinského 20, 851 01 Bratislava v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Katarína Šimončičová,
Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava. Mesto Trenčín
oznámilo listom značky USŽP-Z-2020/42901/105229 zo dňa 04.11.2020 začatie konania účastníkom konania
a uvedeným listom zároveň nariadilo ústne pojednávanie spojené s obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa
12.11.2020, boli na ňom posúdené ekologické a estetické funkcie drevín a vplyv na zdravie človeka a boli
potvrdené dôvody na výrub.
Na miestnej obhliadke boli v celom rozsahu potvrdené dôvody uvedené v žiadosti na výrub drevín.
Na pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prihlásené občianske združenie nezúčastnilo,
svoju neúčasť neospravedlnilo.
Účastníci konania boli oboznámení s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním podľa ustanovení § 33
ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom značky USŽP-Z2020/42901/109929 zo dňa 10.12.2020. K zaslaným podkladom pred vydaním rozhodnutia na vyjadrenie a
doplnenie si v stanovenej 7-dňovej lehote neuplatnil pripomienky žiadny z účastníkov konania.
Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o
náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota
drevín vyjadruje najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť,
ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s nákupnou/trhovou
hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať spoločenskú hodnotu stromov určených na
náhradnú výsadbu na základe stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany
prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre
žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy,
pomocný sadbový materiál – hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na
výsadbu – rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekyprenie,..), na rozdiel od situácie, keď je uložená
žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej praxi tieto „ostatné“ náklady spojené
s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle
ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť,
aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa;
uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia
náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne pri miestnom zisťovaní
posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia drevín v danom prostredí, priestorové pomery
a konfiguráciu riešeného pozemku, jeho plánované využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie
stavebných objektov, lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý vývoj
rastlín, atď. Pri stanovení veľkostných parametrov drevín určených na výsadbu postupoval orgán ochrany
prírody v zmysle platnej STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie, kde pri stanovení veľkosti drevín prihliadal na ujateľnosť na stanovišti a miesto, kde budú nové
stromy vysadené (plochy verejnej zelene. Pri určení rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby boli
zohľadnené priestorové pomery daného územia a jeho funkcia (verejný priestor – areál ZŠ). Odstránené
dreviny budú nahradené novými, vhodnými druhmi, vzhľadom na funkciu územia – verejná zeleň, s ohľadom
na lokalizáciu stavebných objektov, spevnených plôch a inžinierskych sietí.
Asanované stromy budú nahradené novou výsadbou na pozemku vo vlastníctve obce Trenčianska
Teplá s tým, že táto bude vhodne umiestnená na ploche, tak aby v budúcnosti nedochádzalo k vzájomnému
obmedzovaniu a bol zabezpečený zdravý vývoj drevín, zasahovaniu do spevnených plôch a stavebných

objektov, k nutnosti rozsiahlych orezov, čím dochádza k znižovaniu životnosti drevín. Na výsadbu boli
uprednostnené domáce príp. zdomácnené druhy drevín, vhodné a bežne používané do mestského prostredia,
s prihliadnutím na charakter a priestorové pomery územia. Rozsah náhradnej výsadby bol stanovený vo
vyššom počte ako počet drevín uvedený v žiadosti na výrub, teda 9 ks okrasných stromov a 5 ks okrasných
krov za 5 ks asanovaných. Údaje o rozsahu náhradnej výsadby boli uvedené v oboznámení s podkladmi pred
vydaním rozhodnutia. Odvodenie výšky spoločenskej hodnoty drevín je možné na základe informácie, ktorej
uvedenie vo výrokovej časti rozhodnutia je pre správny orgán povinnosťou – t.j. počet drevín (ks), druh dreviny
a obvod (hrúbka) kmeňa, príp., plošná výmera krov. Spoločenská hodnota drevín určených na výrub
vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s § 95
zákona je súčasťou spisového materiálu – je uvedená v zápisnici z ústneho pojednávania. Táto bola doručená
všetkým účastníkom konania, čím orgán ochrany prírody neuprel žiadnemu z účastníkov konania právo na
úplne a včasné informácie o stave životného prostredia a poskytol im informácie o všetkých podstatných
skutočnostiach, týkajúcich sa drevín určených na asanáciu. Povinnosť uvádzať tabuľku s výpočtom
spoločenskej hodnoty asanovaných drevín v rozhodnutí nie je zakotvená v žiadnom § zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jej vykonávacej vyhláške. Výsledná
spoločenská hodnota drevín (upravená indexmi vyjadrujúcimi ich umiestnenie, zdravotný stav a relatívne
dosiahnutý vek) určených na výrub vypočítaná podľa vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 2461,68 €. Umiestnenie navrhovaných drevín je
zrejme z výrokovej časti rozhodnutia, kde je uvedené parcelné číslo a katastrálne územie pozemku, na ktorom
sa majú nové dreviny vysadiť. Povinnosť prikladať situačný náčrt k rozhodnutiu nie je zakotvená v žiadosti §
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jeho vykonávacej
vyhláške. Situačný náčrt so zakreslenými drevinami určenými na výrub a zároveň s navrhovanou náhradnou
výsadbou je súčasťou spisového materiálu a v papierovej forme je doručený žiadateľovi (realizátorovi) výrubu
a následnej náhradnej výsadby.
Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť o súhlas na výrub 3
ks javora horského, 1 ks brezy previsnutej a 1 ks smreka pichľavého je opodstatnená. Rozhodol preto
o povolení výrubu podľa § 47 ods.3 citovaného zákona. Zároveň uložil náhradnú výsadbu podľa § 48 ods.1
zákona v lokalitách verejnej zelene, ako aj bližšie podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods.12 citovaného
zákona.
Od zaplatenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci správny orgán. Po vyčerpaní všetkých
opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v zastúpení na základe poverenia
Bc. Mária Ďuďáková
vedúca Útvaru stavebného a životného
prostredia Mestského úradu v Trenčíne
Rozhodnutie sa doručuje:
1. Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
2. Základná škola, ul. J. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava v zastúpení na
základe splnomocnenia Ing. Katarína Šimončičová, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
Na vedomie:
4. Vývesná tabuľa

5. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05
Žilina

