Výrub stromov – správne konanie ochrany prírody a krajiny

Na základe vydania zákona č. 408/2011 ( účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejňovať na
internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich
v katastrálnom území – obce Kalná nad Hronom a to v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle
vyššie uvedeného zákona.
Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
Informácie budú zverejňované v štruktúre : žiadate , rozsah výrubu, lokalita ,odôvodnenie a údaj
o lehote, ktorú obec Kalná nad Hronom určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia
záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní
od zverejnenia informácie.
Zverejnená informácia
slúži v zmysle
novely
zákona
týmto subjektom:
*subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné )
*predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona
o ochrane prírody),
*podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
*písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku
zaslať na referát životného prostredia, v uvedenej lehote.

Povolenie na výrub drevín
Výrub drevín upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov .Výrub stromov a krovín sa môže vykonávať len v čase vegetačného pokoja a to od 1.10. do
31.3. Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je Obec Kalná nad
Hronom.
Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:
*V každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne.
*Na stromy s obvodom kmeňa nad 40cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a krovité porasty
s výmerou nad 10 m2.
*Na ovocné stromy, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa
výrubu.
*Na stromy s obvodom kmeňa nad 80cm , meraným vo výške 130 cm nad zemou , ak ide o strom
rastúci v súkromnej záhrade alebo v záhradkárskej osade.

Potrebné doklady:
*žiadosť ( tlačivo v prílohe )
*kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
*súhlas vlastníka, správcu, príp. Nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je
vlastníkom. Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 6,50€ fyzická
osoba, 66€ právnická osoba, v hotovosti na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom.
Orgán ochrany prírody ( Obecný úrad Kalná nad Hronom ) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub
dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady
žiadateľa, prípadne uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.
Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:
*Na stromy s obvodom kmeňa do 40cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a krovité porasty
s výmerou do 10 m2. Toto neplatí pre dreviny ( stromy a kry ) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na
cintorínoch.
*Na stromy s obvodom kmeňa do 80cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, ak ide o strom rastúci
v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
*Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do
šiestich mesiacov odo dňa výrubu. V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten, kto výrub
uskutočnil, je povinný obci Kalná nad Hronom zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do
piatich dní od uskutočnenia výrubu.
*Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. V tomto
prípade platí ohlasovacia povinnosť. Ten, kto výrub uskutočnil, je povinný obci Kalná nad Hronom
zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu
a zdokumentovať bezprostredné ohrozenie fotodokumentáciou, prípadne privolať zodpovedného
pracovníka obce k obhliadke.

Potrebné doklady:
*oznámenie o výrube dreviny ( tlačivo v prílohe )
* kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne ( situačný
nákres alebo fotografia )

