Obec Ruský Potok
Ruský Potok 5, 06766 Ruský Potok
Tel: +421 57 7698121, e-mail: obecruskypotok@mail.t-com.sk
Číslo : RP-2018/44-001-OcÚ
V Ruský Potok dňa 11.05.2018

ROZHODNUTIE
Obec Ruský Potok, zastúpená starostom Martinom Riľakom, ako príslušný orgán štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §
69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.,
na základe žiadosti Obce Kolbasov, Obecný úrad v Kolbasove č. 26, 067 66 Kolbasov IČO
00323152 (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 16.04.2018 podľa § 47ods. 3 § 48 ods. 1 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona 138/2004 Z. z. vydáva

súhlas
žiadateľovi na výrub a orez týchto drevín:
1. Smrek obyčajný (Picea abies) - 1 kus rastúci medzi dubom a lipou na
juhozápad od kostolíka,
2. Smrek pichľavý (Picea pungens) - 2 kusy rastúce na juhovýchod od kostolíka,
3. Tuja západná (Thuja occidentalis) – 8 kusov rastúcich pozdĺž oplotenia – južnej
hranice parcely pod elektrickým vedením,
4. Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) - 1 kus rastúci na východnej hranici parcely 59
s parcelou 61, prerastajúci pletivo oplotenia.
Ktoré rastú na Parcele KN – C 59, je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie na liste
vlastníctva č. 140, kde ako vlastník figuruje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ulič, 067 67, Ulič,
č. 241, SR, IČO: 31955576, pričom v zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) je u tejto parcely evidovaný spôsob využitia 16 –
„Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom“. Je súčasťou
zastavaného územia obce. U parcely je v evidencii katastra nehnuteľností zaznamenaný druh
chránenej nehnuteľnosti 201 - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). Tou
pamiatkou sú miestny gréckokatolícky kostol Troch Svätiteľov a zvonica. Pozemok zároveň
slúži ako cintorín a teda v zmysle § 17 odsek 3 písmeno f) zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve obec ako prevádzkovateľ pohrebiska je zodpovedná za údržbu zelene.
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I keď pre ošetrenie – orezanie štyroch listnatých stromov – jedného duba letného,
dvoch pagaštanov konských a jednej lipy malolistej, nie je potrebný súhlas orgánu štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie Obec Ruský Potok navrhuje súhlasiť s ošetrením
týchto stromov, za nasledovných podmienok:
-

-

-

ak sa budú orezávať živé konáre hrubšie ako 5 cm, ošetrenie sa zrealizuje
v súlade s § 17 odsek 5) vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, to
znamená vo vegetačnom období teda v čase od 1. apríla do 30. septembra;
odporúčame do konca júla
budú dodržané podmienky stanovené pre orezanie drevín v rozhodnutí
Krajského pamiatkového úradu Prešov, okrem podmienky ošetrenia rán po
reze, čo znamená, že orezávanie sa vykoná odborne spôsobilou osobou v odbore
maximálne do hĺbky 1/3 koruny stromov (po reze ostanú aspoň dve tretiny
koruny) tak, aby nedošlo k zarovnaniu – nivelizácii vrcholu koruny a aby sa čo
najviac zachovala symetria koruny, pričom u duba vzhľadom na jeho
zdravotný stav požiadavka zachovať symetriu koruny nemusí byť dodržaná;
ošetrenie bude realizované predovšetkým ako udržiavací rez, v menšej miere
ako redukčný resp. tvarovací rez;
pri orezávaní stromov bude dodržaná STN 83 7010 – „Ochrana prírody.
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“;
po ošetrení obec bude monitorovať dotknuté ošetrené dreviny tak, že aspoň raz
ročne skontroluje ich zdravotný stav, najlepšie v druhej polovici vegetačného
obdobia, o čom urobí záznam.

Súhlas navrhujeme časovo obmedziť na dva roky.
Odôvodnenie:
Obec Kolbasov ako žiadateľ vo veci výrubu a orezu drevín oznámil, začatie konania
učastnikom konania s miestnou obhliadkou. Uvedený list č. KOL-2018/040/OcÚ-004 zároveň
zverejnil na uraduj tabuli a na internetovej stránke obce Kolbasov a tým upovedomil o začati
konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré mali možnosť v súlade s § 82 ods. 6 zákona
do 5 pracovných dní od zverejnenia tohoto oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásit sa
za účastníka konania. V stanovenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadné združenie
s právnou subjektivitou.
V prípade dvoch kusov smreka pichľavého a jedného kusa smreka obyčajného sú všetky tri
stromy napadnuté podkôrnym hmyzom. Jeden kus smreka pichľavého je úplne suchý
chrobačiar. Z tohto dôvodu navrhujeme vykonať výrub týchto troch drevín v čo najskoršom
období.
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Tieto dreviny rastú pozdĺž zlomu terénu pretínajúceho parcelu č. 59 približne v strede. Zlom bol
vytvorený pravdepodobne umelo pri zrovnávaní terénu – vytváraní terénnej terasy pri výstavbe
kostola.
Rovnako aj v prípade jaseňa štíhleho navrhujeme výrub vykonať čo najskôr. Ide
o mladý strom prerastajúci pletivo oplotenia, čím ho poškodzuje.
V prípade ôsmich kusov tují západných tieto boli nevhodne vysadené popod vzdušné
elektrické vedenie pozdĺž juhozápadného okraja dotknutej parcely. Tieto boli znetvorené
nesprávnym orezávaním v minulosti. Výrub týchto drevín nie je taký akútny, preto výrub
navrhujeme zrealizovať neskôr v období vegetačného pokoja.
V prípade duba, u ktorého navrhujeme súhlasiť s ošetrením - orezávaním, ide o drevinu
staršiu ako sto rokov. Rastie približne v strede dotknutej parcely blízko na juhozápad od
miestneho kostolíka. Časť konárov jeho koruny je suchá. Sú to predovšetkým konáre smerujúce
a siahajúce k chrámu, nad prístupovým chodníkom ku kostolíku. Ošetrenie je nevyhnutné, aby
sa predišlo poškodeniu tohto chrámu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou resp. poraneniu
osôb navštevujúcich chrám či cintorín.
Rovnako u zostávajúcich troch listnáčov odporúčame súhlasiť s vykonaním ošetrenia pri
dodržaní vyššie uvedených podmienok. Konáre dvoch z nich poškodzujú miestnu zvonicu,
ktorá je taktiež národnou kultúrnou pamiatkou.
Odporúčame trvať na dodržaní všetkých podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, ako
aj v stanovisku Správy Narodného parku Poloniny list č. NPPO/158_001/2018 a v rozhodnutí
Krajského pamiatkového úradu list č. KPUPO-2018/8556-2/32480/Pav. Všetky štyri dreviny
navrhované na ošetrenie rastú pozdĺž vyššie spomínaného terénneho zlomu.
Pri výrube Správa NP Poloniny navrhuje stanoviť nasledovné podmienky:
-

-

-

-

výrub dvoch kusov smreka pichľavého, smreka obyčajného a jaseňa štíhleho sa
zrealizuje v čo najskoršom období, vzhľadom na to, že smreky sú napadnuté
podkôrnym hmyzom a jaseň poškodzuje oplotenie;
výrub ôsmich tují západných sa zrealizuje v súlade s § 17 odsek 10 písmeno c)
vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, to znamená v období
vegetačného pokoja teda v čase od 1. októbra do 31. marca;
drevná hmota sa spracuje u smrekov bezodkladne po výrube a u tují do dvoch
týždňov od výrubu;
pne a plocha po výrube sa upraví spôsobom požadovaným Krajským
pamiatkovým úradom Prešov v jeho rozhodnutí;
v zmysle § 48 odsek 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
žiadateľ po výrube do jedného roka na svoje náklady zabezpečí náhradnú
výsadbu a následnú starostlivosť o vysadené dreviny po dobu troch rokov;
náhradnú výsadbu navrhujeme realizovať v bývalom ovocnom sade školskej
záhrady – na parcele č. 1/3 registra C katastrálneho územia Kolbasov;
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-

ako náhradnú výsadbu navrhujeme použiť ovocné dreviny – jablone, najlepšie
miestne odrody;
v prípade, že žiadateľ nezabezpečí náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť
v stanovenom období, v zmysle § 48 odsek 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov uhradí obci sumu rovnajúcu sa spoločenskej hodnote
vyrúbaných drevín.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možne podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho
doručenia na Obec Ruský Potok, Ruský Potok 5, 067 66 Ruský Potok . Toto rozhodnutie je
po využití riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Martin Riľak, v. r.
starosta obce
Rozhodnutie sa doručí :
1. Obec Kolbasov, Obecný úrad v Kolbasove 26, 067 66 Kolbasov
2. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ulič č. 241, 067 67 Ulič
Na vedomie :
1. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115 080 01 Prešov
2. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 01 Prešov
3. ŠOP SR, Správa NP Poloniny, Ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín
4. OÚ Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina (po
nadobudnutí právoplatností rozhodnutia)
Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967. Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli
správneho orgánu po dobu 15 dní a webovej stránke obce www.kolbasov.obceinfo.sk
spôsobom v mieste obvyklým . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa 11.05.2018

podpis a pečiatka ............................................

Zvesené dňa ....................

podpis a pečiatka ..............................................
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