
MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,

životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

č. sp.: 603/2019-42474-VYST                  V Rožňave dňa 30.07.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Mesto Rožňava, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
prírody podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 
69 ods. 1 písm. d) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o ochrane  prírody a krajiny“),  §  5 a  §  13 zákona 
č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  na  základe  žiadosti 
podanou Vlastníkmi a nájomcami bytového domu Kyjevská 8-10, 048 01 Rožňava (ďalej len 
„žiadatelia“)  zo  dňa  23.  01.  2019,  v súlade  s ustanoveniami  §  46  zákona  č.  71/1967  Zb. 
o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  vydáva 
žiadateľovi

I . s ú h l a s

podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

na výrub

1 ks dreviny druhu breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 104 cm meraným 
vo výške 130 cm nad zemou rastúca na pozemku C KN č. 4063 (druh pozemku - ostatné 
plochy,           1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce) a 1 ks dreviny druhu 
smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom kmeňa 49 cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou rastúca na pozemku C KN parc. č.  4064 (druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, 
1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce). Obe rastúce na pozemkoch v  k. ú. 
Rožňava, evidované na LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 
01 Rožňava, lokalita – pred a za bytovým domom na ul. Kyjevská 8 a 10 v Rožňave.

Výrubom  dotknutý  pozemok  je  umiestnený  v zastavanom  území  mesta,  na  území 
s I.  stupňom  ochrany  podľa  zákona  o ochrane  prírody  a krajiny,  mimo  národnej  siete 
chránených území ako aj mimo európskej siete chránených území NATURA 2000.

Podmienky  súhlasu  stanovené  v súlade  s  §  82  ods.  12  zákona  o ochrane  prírody 
a krajiny:

1. Výrub uskutočniť len u drevín vyznačených oranžovou farbou na koreňovom nábehu 
a vo  výške  130  cm,  po  nadobudnutí  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia, 
v mimovegetačnom období, ktoré trvá od 01. 10. do 31. 03., najneskôr v termíne do 
31. 03. 2021.
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2. Výrub vykonať s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých 
stavieb, pozemkov, inžinierskych sietí alebo akéhokoľvek majetku iných vlastníkov.

3. Za prípadné poškodenie akéhokoľvek majetku nesie zodpovednosť žiadateľ.

4. Výrub uskutočniť tesne nad zemou.

5. Drevnú  hmotu  ako  aj  zbytky  po  výrube  odstrániť  z miesta  v súlade  s osobitnými 
právnymi  predpismi  (napr.  zákon  o odpadoch)  do  5  pracovných  dní  odo  dňa 
uskutočnenia výrubu.

6. Tento súhlas  nenahrádza súhlasy,  povolenia alebo vyjadrenia  vyžadované v zmysle 
iných právnych predpisov.

II.  Ukladá

žiadateľovi podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na vlastné náklady:

1. uskutočniť v termíne do 30. 11. 2021 na pozemku C KN parc. č. 4065/2, k. ú. Rožňava 
(pozemok vo vlastníctve mesta Rožňava) náhradnú výsadbu v rozsahu:

 2  ks  drevín  druhu  lipa  malolistá  (Tilia  cordata) –  pôvodný  druh  (nie 
kultivar) s obvodom kmeňa 18 – 21 cm.

2. Pri výsadbe je potrebné vyhĺbiť jamu cca o 1/3 väčšiu ako koreňový bal stromu. Bázu 
kmeňa  vysadeného  stromu  je  potrebné  chrániť  proti  mechanickému  poškodeniu 
strunovými kosačkami (napr. PVC rúrka svetlej farby v dĺžke cca 40 cm sa pozdĺžne 
rozreže a nasadí na kmeň). Po výsadbe je dôležité zabezpečiť primeranú zálievku, t. j. 
v suchších obdobiach zaliať strom dvakrát do týždňa, min. 20 – 30 litrov vody.

3. Dreviny  vysadiť  s ohľadom  na  ich  rozmery  dosiahnuteľné  v budúcnosti  a  mimo 
ochranných pásiem inžinierskych sietí.

4. Zabezpečiť  starostlivosť  o náhradnú  výsadbu  po  dobu  2  rokov  odo  dňa  jej 
uskutočnenia a v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizovať jeho 
dosadbu.

III. Nesúhlas

s výrubom  4 ks drevín druhu čerešňa vtáčia (Cerasus avium) s obvodmi kmeňa 128 cm, 
150 cm, 178 cm a 82 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny druhu breza 
previsnutá (Betula  pendula)  s obvodom kmeňa 109 cm meraným vo výške  130 cm nad 
zemou, ktoré rastú na pozemku C KN parc. č. 4063 (druh pozemku – ostatná plocha, 1 – 
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1 ks dreviny druhu smrekovec opadavý 
(Larix decidua) s obvodom kmeňa 99 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie 
na pozemku C KN parc. č. 4064 ( druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 1 – pozemok 
je umiestnený v zastavanom území obce),  1 ks dreviny druhu vŕba biela (Salix alba L.) 
s obvodom kmeňa 133 cm meraným vo výške 105 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku 
C  KN  parc.  č.  4065/2  (druh  pozemku  –  zastavaná  plocha  a nádvorie,  1  –  pozemok  je 
umiestnený v zastavanom území obce). Pozemky sú evidované na LV č. 3001, v k.ú. Rožňava 
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vo vlastníctve mesta Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita výrubu – pred a za 
bytovým domom Kyjevská 8 a 10 v Rožňave. 

O d ô v o d n e n i e

Dňa 23. 01. 2019 prijal tunajší úrad žiadosť od Vlastníkov a nájomcov bytového domu 
Kyjevská č. 8 - 10, 048 01 Rožňava vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 
3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa predloženej žiadosti sa jedná o výrub 4 ks drevín 
rodu čerešňa, 1 ks smrek opadavý, 2 ks drevín rodu breza, 1 ks dreviny rodu jelša a 1 ks 
dreviny rodu smrek. Dreviny rastú na pozemkoch v k. ú. Rožňava [C KN parc. č. 4063 (druh 
pozemku - ostatné plochy, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), C KN parc. 
č.  4064  (druh  pozemku  -  zastavané  plochy  a nádvoria,  1  –  pozemok  je  umiestnený 
v zastavanom území  obce)  a C KN parc.  č.   4065/2 (druh pozemku -  zastavané plochy a 
nádvoria, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce)], 1. stupeň ochrany podľa 
zákona  o ochrane  prírody  a krajiny,  LV  č.  3001,  vlastník  pozemkov  –  mesto  Rožňava, 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pri bytovom dome na ul. Kyjevská č. 8 - 10, 048 01 
Rožňava podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Dôvodom na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je znečisťovanie okolia.

Dňom podania žiadosti bolo v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku začaté 
správne konanie.

Dňa 25. 01. 2019 bola informácia o začatí správneho konania v súlade s § 82 ods. 7 
zákona o ochrane prírody a krajiny zverejnená na internetovej  stránke mesta.  V stanovenej 
lehote (5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) bol potvrdený záujem byť účastníkom 
v uvedenom  konaní:  Slovenský  zväz  ochrancov  prírody  a krajiny,  základná  organizácia 
Košice  2013  (SZOPK  ZO  Košice  2013),  Ulica  pokroku  7,  040  11  Košice  zastúpené 
JUDr.  Mgr.  Ladislavom  Rovinským,  predsedom  SZOPK  ZO  Košice  2013  a Občianske 
združenie  Nádej  pre  Sad  Janka  Kráľa,  Švabinského  20,  851  01  Bratislava  (adresa  na 
doručovanie  písomností:  Godrova  3/b,  811  06  Bratislava)  zastúpené  Ing.  Katarínou 
Šimončičovou.

Listom  č.  sp.  603/2019-6466-VYST zo  dňa  03.06.2019  boli  účastníci  konania 
upovedomení  o začatí  konania  a zároveň  bolo  nariadené  ústne  pojednávanie  spojené 
s miestnym  zisťovaním  (ohliadkou)  na  deň  24.06.2019  a na  10.00  hod.  (doručovanie 
oznámenia sa vykonalo verejnou vyhláškou, písomnosť bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Rožňava  a zverejnená  na  webovej  stránke  mesta  Rožňava,  teda  spôsobom  v mieste 
obvyklým).

Z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou, ktorého sa nezúčastnil nikto 
z  pozvaných,  bola  spísaná  zápisnica  a vyhotovená  fotodokumentácia,  ktorá  je  súčasťou 
spisového  materiálu.  Počas  miestneho  šetrenia  boli  ohliadnuté  všetky  dreviny  uvedené 
v žiadosti.

Dreviny  druhu  čerešňa  vtáčia  s obvodmi  kmeňa  128  cm,  150  cm,  178  cm  a  82 
meranými vo výške 130 cm nad zemou rastú v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu 
okolo  parkovacieho  priestoru  pred  bytovým domom,  kde plnia  nezastupiteľnú  ekologickú 
funkciu. Dreviny sú dobrého zdravotno-biologického stavu. Nie sú napadnuté drevokaznými 
hubami  ani  škodcami.  Odporúča  sa  prerezanie  konárov  v spodnej  časti  koruny.  Žiadosť 
o výrub týchto drevín nespĺňa zákonné podmienky  a z tohto dôvodu bola zamietnutá. 
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Smrekovec  opadavý  je  v pomerne  dobrej  vzdialenosti  od  bytového  domu.  Stupeň 
poškodenia  koruny je  na  30  %,  časť  konárov je  suchých.  Drevina  nie  je  inak  napadnutá 
drevokaznými  hubami  ani  škodcami.  Odporúča  sa  sledovanie  v nasledujúcich  rokoch 
z dôvodu presychania koruny. 

Breza previsnutá s obvodom kmeňa 109 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou je 
v dobrom zdravotno-biologickom stave.  Je  vitálna,  nie  sú viditeľné  žiadne  poškodenia  na 
kmeni a konároch. Vyrastá v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, z tohto dôvodu sa 
výrub preukázal ako neopodstatnený. 

Breza previsnutá s obvodom kmeňa 104 cm merným vo výške 130 cm nad zemou je 
naklonená na druhý bytový dom. Kedysi bola odrezaná druhá časť kmeňa z tohto dôvodu sa 
na kmeni vytvorila dutina, ktorá narušila pevnosť kmeňa. V dutine je viditeľný rozklad dreva. 
Drevina je poškodená na 40%. V prípade brezy sa neodporúča orezanie koruny neznáša dobre 
orez, nastáva tvorba výmladkov po oreze a vytekanie živice z rezných rán. Cez rezné rany sa 
do  dreviny  dostavajú  drevokazné  huby.  Výrub tejto  dreviny  bol  počas  miestnej  ohliadky 
v plnom rozsahu  uznaný  a v teréne  zákonným spôsobom vyznačený  oranžovou  farbou  na 
kmeni výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. 

Vŕba biela  (v žiadosti  uvedená drevina druhu jelša) rastie  na voľnom priestranstve 
v dostatočnej  vzdialenosti  od  bytového  domu.  Nesúhlas  s výrubom  z dôvodu  dobrého 
zdravotno-biologického  stavu.  Odporúča  sa  prerezanie  mladých  výhonkov  vyrastajúcich 
nekontrolovateľne v jej okolí. 

Na základe žiadosti Občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa v Bratislave 
a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ZO Košice 2013 v Košiciach   v zmysle § 
33  ods.  2  správneho  poriadku  bolo  zaslané  Oboznámenie  účastníka  konania  s podkladmi 
rozhodnutia č. sp. 603/2019-40306-VYST zo dňa 03.07.2019. 

Tunajšiemu  úradu  nebolo  doručené  žiadne  stanovisko  k podkladom  pre  vydanie 
rozhodnutia.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na výrub dreviny vyžaduje 
súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 47 ods. 4 písm. a) a h) zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub 
dreviny nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a na dreviny inváznych druhov (dreviny,  ktoré sú predmetom súhlasu, majú obvod  
väčší ako 40 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou a nie sú v zozname inváznych druhov 
drevín).

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických  a estetických  funkcií  dreviny  a vplyvov  na  zdravie  človeka  a so  súhlasom 
vlastníka  alebo  správcu,  prípadne  nájomcu,  ak  mu takéto  oprávnenie  vyplýva  z nájomnej 
zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo 
nájomca  a po  vyznačení  výrubu  dreviny (súhlas  vlastníka  pozemku,  ktorý  je  dotknutý  
výrubom je založený v spise; výrub bol v teréne vyznačený farebným znakom kruhového tvaru  
na koreňovom nábehu a vo výške 130 cm nad zemou).

Podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny 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. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa 
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náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac 
však na dobu troch rokov (náhradná výsadba sa určuje na pozemok vo vlastníctve mesta  
Rožňava a bola určená starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu dvoch rokov).

Podklady pre rozhodnutie:

1. Žiadosť doručená dňa 23.01.2019.
2. Výpisy z KN, výpisy z LV č. 3001.
3. Súhlas vlastníka pozemku č. sp.: 603/2019-3905-VYST zo dňa 24.01.2019.
4. Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou č. 603/2019-40295-

VYST zo dňa 24.06.2019.

Správny  orgán  preskúmal  žiadosť,  jej  náležitosti  a na  základe  miestnych  znalostí 
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny  poplatok  vo  výške  10,-  €  (P  –  596  zo  dňa  23.  01.  2019)  bol  uhradený 
v hotovosti do pokladne MsÚ (pol. 160 bod 1. zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Správny orgán dáva do pozornosti nasledovné ustanovenia zákona o ochrane prírody 
a krajiny:

 podľa  §  47  ods.  8  je  vykonávateľ  výrubu  povinný sa  na  požiadanie  preukázať 
právoplatným a vykonateľným súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny;

 podľa  §  47  ods.  9  je  prepravca  alebo  nákupca  dreva  povinný na  požiadanie 
príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody 
preukázať pôvod prepravovaného dreva súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny;

 podľa § 89 môže orgán ochrany prírody ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu 
alebo na návrh účastníka konania  zmeniť alebo  zrušiť; na návrh účastníka konania 
môže rozhodnutím predĺžiť výkon činností povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané 
na dobu určitú.

P o u č e n i e

Proti  tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom 
konaní  v znení  neskorších  predpisov  možné  podať  odvolanie  v lehote  15  dní  odo  dňa 
doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, 048 01 
Rožňava.

Včas  podané  odvolanie  má  odkladný  účinok.  Toto  rozhodnutie  je  preskúmateľné 
správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktorých použitie 
umožňuje osobitný predpis.

                                                                                                              Ing. Martina Bakošová
                                                                                                         samostatný odborný referent
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Doručuje sa:

1. Vlastníci a nájomcovia bytového domu Kyjevská č. 8 – 10, 048 01 Rožňava (doručovanie  
písomností  sa  vykonáva  verejnou  vyhláškou,  písomnosť  sa vyvesuje  na úradnej  tabuli  
mesta Rožňava a zverejňuje na webovej  stránke mesta Rožňava po dobu 15 dní,  teda  
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.)

2. Alexander Lakatoš, Kyjevská č. 8, 048 01 Rožňava, (zástupca vlastníkov a nájomcov č.1)
3. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06  Bratislava
4. Slovenský zväz  ochrancov prírody a krajiny,  základná organizácia  Košice  2013,  Ulica 

pokroku 7, 040 11 Košice

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. SIŽP – inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Košice, Rumanova 
14, 040 01 Košice

2. Okresný úrad Rožňava,  odbor starostlivosti  o životné prostredie,  Ernesta  Rótha 30, 
048 01 Rožňava


