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v Hornom Bare, dňa 02 01.2014

Číslo: 502/2013

ROZHODNUTIE

Starosta obce Horný Bar, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm.
d) a h) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti:
Ladislav Csetényi, bytom 93033 Horný Bar-Šuľany č. 98 zo dňa 26.11.2013 podľa § 47
odst. 3, § 48 odst. l a § 82 odst. II zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a a
krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny
poriadok) vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub stromov - agát v počte 2 ks, na parcele č. 760/113 v k.ú. Horný Bar
obce Horný Bar.

l. v súlade s § 82 odst. 12 zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
"zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody
a krajiny
1. výrub drevín sa uskutoční v období vegetačného pokoja od 15.10.2013 do 31.03.2014.
II. v súlade s § 48 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

žiadateľ
a) uskutoční na svoje náklady v termíne do 31.03.2016 na parc.č. 760/113 v k.ú.
Horný Bar obce Horný Bar, ktorá je vo vlastníctve: Ladislav Csetényi, Horný Bar
časť Šuľany č. 162 - výsadbu mladých stromčekov - 4 ks (resp. okrasné stromčeky,tuje)
b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej
uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného materiálu zrealizuje dosadbu,
c) žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do
31.03.2016.

Odôvodnenie
Listom zo dňa 26.11.2013 požiadal žiadateľ o výrub stromov - agát v počte 2 ks, na
parc.č. 760/113, v kat. území Horný Bar obce Horný Bar vo vlastníctve Ladislav Csetényi,
Horný Bar-Šuľany č. 98.
Obec Horný Bar uskutočnila dňa 02.01.2014 miestnu obhliadku, pri ktorej zistila, že
stromy - agát v počte 1 ks je potrebné vyrúbať z dôvodu, že je vyschnutý a agát v počte 1
ks je potrebné vyrúbať z dôvodu, že kmeň je dutý a vyhnitý.
Vzhľadom na horeuvedenú skutočnosť rozhodla obec Horný Bar tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Žiadateľ pri výrube stromu musí dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany
zdravia a majetku.

Poučenie
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je
možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec
Horný Bar a v zmysle § 47 ods. 4 toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom len
po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
Stavebník si dá vyznačiť právoplatnosť po uplynutí 15 dňovej lehoty na Obecnom
úrade v Hornom Bare a zaplatí za vydanie tohoto rozhodnutia správny poplatok
v hodnote 6,50 € na účet obce.
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Doručuje sa:
Ladislav Csetényi, 93033 Horný Bar-Šul'any č. 98.
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