
OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nová Doba 1408/31, 924 01  Galanta____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2022/009086-004

Galanta
12. 07. 2022

Rozhodnutie
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Výrok
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“ ) a podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

žiadateľovi Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka, IČO: 00613932

s ú h l a s
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub v
druhovom zložení:
15 ks breza previsnutá (Betula pendula Roth) s obvodmi kmeňa v cm meranými vo výške 1,3 m nad zemou 80, 85,
95, 93,77, 83, 107, 69, 85, 95, 85, 82, 64 a 108;
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 135;
3 ks orecha kráľovského (Juglans regia L.) s obvodmi kmeňa v cm vo výške 130 cm nad zemou 114, 120, 183;
1 ks smreka pichľavého (Picea pungens Engelm.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 48;
70 m2 krovín - ruža šípová (Rosa canina L.),
všetky na pozemku parcela C-KN č. 318/2 v kat. úz. Šalgočka, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie mimo
zastavaného územia obce, v správe Slovenského pozemkového fondu.

Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na hodnotu 12 183,91 €.

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje žiadateľovi podmienky vykonania
výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. výrub predmetných drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja v termíne od 01. októbra do konca februára
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
2. výrub sa týka označených drevín na predmetnom pozemku;
3. žiadateľ bude výrub drevín realizovať na vlastnú zodpovednosť a za spôsobené škody zodpovedá v plnom rozsahu;
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4. žiadateľ zabezpečí odstránenie drevnej hmoty a haluziny z pozemku hneď po zrealizovaní výrubu v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov;
5. výrub a odvoz drevnej hmoty uskutočniť tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov, pričom Slovenský
pozemkový fond ako správca pozemku za Slovenskú republiku nevyhotoví kúpnu zmluvu na drevnú hmotu, žiadateľ
si môže ponechať vyrúbanú drevnú hmotu.
6. v prípade nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom
prostredí, je potrebné nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí
ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa §
65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy,
Dunajská Streda.

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny ukladá správny orgán žiadateľovi povinnosť zrealizovať
náhradnú výsadbu nasledovne:

1. v termíne do 12 mesiacov od uskutočnenia výrubu vysadiť na pozemku parcela E-KN č. 120/2 v kat. úz. Šalgočka
v počte 45 ks drevín druhu orech a moruša s obvodom kmienka 10 – 12 cm vo výške 150 cm a na pozemku parcela
C-KN č. 173/75 a 173/77 kat. úz. Šalgočka 40 ks geograficky pôvodných druhov krov, napr. bršlen európsky, vtáčí
zob obyčajný, drieň obyčajný, hloh obyčajný, hloh jednosemenný, lieska obyčajná;
2. zabezpečiť priaznivé podmienky na výsadbu a ujatie drevín tak, aby prosperovali, pričom orgán ochrany prírody
do 3 rokov odo dňa výsadby skontroluje vysadené dreviny; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby
vykoná navrhovateľ dosadbu, alebo včasné ošetrenie drevín,
3. po realizácii náhradnej výsadby, najneskôr do 30 dní od realizácie doručiť na Okresný úrad Galanta oznámenie o
vykonaní náhradnej výsadby, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby.

III. Všeobecné ustanovenia

1. Z dôvodov uvedených v § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže konajúci správny orgán na návrh účastníka
konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
2. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
3. Nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub drevín, je možné
sankcionovať podľa § 92 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Toto rozhodnutie v časti I je platné 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie
Dňa 16. 05. 2022 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť žiadateľa
Obec Šalgočka vo veci vydania súhlasu na výrub 19 ks drevín breza, pagaštan, lipa, orech a 70 m2 krovín - ruža
šípová, rastúcich na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka, mimo zastavaného územia obce,
vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková cesta
36, 817 15 Bratislava, ktorého súhlasné stanovisko č. SPFS82278/2022/410-2 SPFZ057067/2022 zo dňa 11. 04.
2022 bolo priložené k žiadosti. Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov je výstavba nového
stavebného obvodu Pri kríži v Šalgočke.

Dňom podania žiadosti sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub krovín. Správny orgán zverejnil
dňa 16. 05. 2022 na svojom webovom sídle (úradnej tabuli Okresného úradu Galanta) a súčasne na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli informáciu o začatí správneho konania v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a zároveň
stanovil zákonnú min. 5 dňovú lehotu do 25. 05. 2022 (vrátane), v ktorej mohli zákonom stanovené subjekty potvrdiť
svoj záujem byť účastníkom tohto správneho konania. V stanovenej lehote sa žiadny subjekt neprihlásil za účastníka
konania.

Listom OU-GA-OSZP-2022/009086-003 zo dňa 16. 06. 2022 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné
prostredie oznámil účastníkom konania začatie správneho konania vo veci výrubu stromov a krov a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 29. 06. 2022.
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Miestna ohliadka sa uskutočnila dňa 29. 06. 2022 na predmetnom pozemku, pri ktorej sa zistili nasledovné
skutočnosti. Predmetné stromy prekážajú pri výstavbe novej IBV Pri kríži v Šalgočke, kde budú realizované vjazdy
na pozemok. Dreviny zasahujú do elektrického vedenia a koreňové systémy do odvodňovacieho kanála miestnej
komunikácie a stromy rastú v stromoradí. Žiadateľ predložil súhlasné stanovisko správcu pozemku Slovenského
pozemkového fondu, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava SPFS82278/410-2 SPFZ057067/2022 zo dňa 11. 04.
2022, ktorého podmienky boli zapracované v podmienkach súhlasu vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na miestnej obhliadke bolo dohodnuté, že náhradná výsadba bude zrealizovaná na uvedených pozemkoch vo
vlastníctve obce tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, čo svojím podpisom v zápisnici potvrdila starostka
obce. Všetky ďalšie zistené skutočnosti sú zapísané v zápisnici z miestnej ohliadky.

Dreviny určené na výrub sú riadne označené, správny orgán vyznačil a odmeral obvody kmeňov z predmetného
stromoradia len tých stromov, ktoré skutočne prekážajú výstavbe a určil, ktoré stromy s obvodom kmeňa menším
ako 40 cm vo výške 130 cm nad zemou nepotrebujú súhlas na výrub. Z tohto dôvodu je rozdiel v počte, druhoch
a obvodoch stromov uvedených v žiadosti a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Po zhodnotení ekologických a
estetických funkcií drevín, zdravotného stavu a prekážky vo výstavbe orgán ochrany skonštatoval opodstatnenosť
žiadosti o výrub a rozhodol o povolení výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň podľa ustanovení § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a
krajiny uložil žiadateľovi náhradnú výsadbu.

Spoločenskú hodnotu dreviny vypočítal správny orgán podľa prílohy č. 36 a č. 38 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia a v nasledovnej tabuľke:

Spoločenská hodnota navrhovaných drevín na výrub podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Druh dreviny Obvod kmeňa Základná SH Indexy Indexovaná SH
breza previsnutá 80 783 c, h, f 458,06
breza previsnutá 85 921 c, h, f 538,79
breza previsnutá 95 1059 c, h, f 619,52
breza previsnutá 93 1059 c, h, f 619,52
breza previsnutá 77 783 c, h, f 458,06
breza previsnutá 83 921 c, h, f 538,79
breza previsnutá 107 1198 c, h, f 700,83
breza previsnutá 69 691 c, h, f 404,24
breza previsnutá 85 921 c, h, f 538
breza previsnutá 95 1059 c, h, f 619,52
lipa malolistá 135 1612 c, h, g 1 152,58
breza previsnutá 85 921 c, h, f 538,79
breza previsnutá 82 921 c, h, f 538,79
breza previsnutá 64 691 c, h, f 404,24
smrek pichľavý 48 691 c, h 449,15
orech kráľovský 114 1336 c, h 868,4
orech kráľovský 120 1336 c, h 868,4
orech kráľovský 183 1796 c, h 1 167,40
breza previsnutá 108 1198 c, h, f 700,83
Spolu v eurách 12183,91

Žiadateľ nepredložil žiadne ďalšie vyjadrenia k podkladom pre vydanie súhlasu.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov
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Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa
Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54  Šalgočka, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Ing. Pagáč, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika


