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Č. j. R2020/001212     V Nitrianskej Blatnici, dátum 18.03.2020 

        

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 

Obec Nitrianska Blatnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

(ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení 

neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti ORIM 

TRANSPORT s.r.o. zo dňa 10.03.2020 podľa § 47 ods. 3  , § 48 ods. 1 zákona a v súlade 

s ustanovením § zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“)   

 

v y d á v a    s ú h l a s 

 

/žiadateľovi/ ORIM TRANSPORT s.r.o.  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny na výrub dreviny - 15 ks agát o obvode 15 - 25 cm kmeňa meraného 

vo výške  nad zemou 130 cm, rastúceho  na pozemku, parcelné č.80/3, katastrálne územie 

Nitrianska Blatnica. 

. 

                                            

                               

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

„zákon“/ Vám stanovujeme nasledovné podmienky súhlasu: 

 

1. výrub – vyčistenie sa uskutoční /podľa §47 ods.8/, a to v čase vegetačného pokoja 

v termíne od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka, po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia, 

2. pri výrube a odstraňovaní náletových drevín a krovitých porastov budú dodržané 

bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce ochranu okolitých objektov, zdravia ľudí 

a stromov neurčených na výrub, 
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  II. v súlade s § 48 ods.1 zákona ukladá náhradnú výsadbu: 

Žiadateľ ORIM TRANSPORT s.r.o.   

 uskutoční na svoje náklady v termíne do 30.04.2020 na parc.č. 80/3, ktorá je vo 

vlastníctve ORIM TRANSPORT s.r.o.  výsadbu 20  ks kríkov   /napr. vtáčí zob, 

buxus/,   

 zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu počas troch nasledujúcich rokov odo 

dňa jej uskutočnenia, v prípade uhynutia rastlinného materiálu vykoná obnovu 

výsadby 

 doručí na tunajší obecný úrad doklad o vykonaní náhradnej výsadby  

 

                                                       O d ô v o d n e n i e   

 

Dňa 10.03.2020 požiadal žiadateľ ORIM TRANSPORT s.r.o.  o vydanie súhlasu na 

výrub drevín, rastúcich na parcele 80/3, k.ú Nitrianska Blatnica. Obecný úrad v Nitrianskej 

Blatnici na základe uvedenej žiadosti oznámil listom zo dňa 18.03.2020 začatie konania 

účastníkom konania. 

 Na základe konania spojeného s miestnou obhliadkou bol povolený výrub drevín.  

Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 

žiadateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov. /prípad kedy žiadateľ je obec, inak je 

správny poplatok 10,- € pre fyz.os. a 100,- €,- práv.os. a fyz.opr. na podnikanie/ 

Poučenie:  

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní /správny poriadok/. Podľa § 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na tunajší obecný úrad 

v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona 

č. 99/1963 Zb. - občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny 

opravný prostriedok. 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Michal Toman 

         starosta obce 

           

 

Doručuje sa: 

- žiadateľovi   

Na vedomie:  

Obec Nitrianska Blatnica (pre spis) 


