
Zápisnica zo zasadnutia 

Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Konaného dňa 30. 10. 2015 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Žiadosť č. 907/16 „Žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub drevín“ z 5. 10. 2015 

4. Zhodnotenie situácie 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Dňa 5. 10. 2015 prišla na obecný úrad v Borskom Svätom Jure žiadosť č. 907/16 od pani Tatiany 

Smolárovej, „Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín“, konkrétne, podľa informácií v žiadosti, na 

výrub jaseňa nachádzajúceho sa na parcele č. 1016 v katastrálnom území obce Borský Svätý Jur. 

Komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja uskutočnila obhliadku vyššie 

uvedeného stromu dňa 30. 10. 2015. 

2. Určenie zapisovateľa 

Komisia sa jednohlasne zhodla na menovaniu Ing. Jozefa Kadlica ako zapisovateľa tohto konania. 

3. Žiadosť č. 907/16 „Žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub drevín“ z 5. 10. 2015 

Žiadosť pani Tatiany Smolárovej obsahuje nasledujúce nedostatky, v zmysle §17 Podrobnosti 

o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín 

a o vyznačovaní drevín určených na výrub (k §47 ods. 10 zákona), myslené zákona č. 543/2002 Zb. z. 

o ochrane prírody a krajiny: 

- Chýba parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie (bod 7 (b) §17), 

- Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie (7 (c) §17), 

- Zdravotný stav dreviny nie je uvedený. 

Až na vyššie zmienené nedostatky má žiadosť dostatočnú výpovednú hodnotu, aby sa ňou mohla 

Komisia zaoberať. 

4. Zhodnotenie situácie 

V súlade so zákonom č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny ako aj vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny, §17, bodu 9, prihliada komisia pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny na 

druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, a to, aby sa výrub 

dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja. 

Podľa §17, bodu 10, je odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny najmä 

preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť 



prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia 

stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

Pri obhliadke dreviny zakreslenej na situačnej mape dodanej od pani Tatiany Smolárovej zistila Komisia 

nasledovné skutočnosti: 

- Drevina sa nachádza mimo pozemky v držbe súkromných vlastníkov, je na parcele, ktorej 

vlastníkom je obec, 

- Drevina nestojí v bezprostrednej blízkosti stavieb, pre ktoré by bola rizikom pri 

nepredvídaných alebo neodvrátiteľných udalostiach, ktoré by znamenali škodu na majetku či 

na zdraví, tak ako o tom pojednáva bod 6 §17 vo vyššie zmienenej vyhláške, 

- Drevina je v dobrom fyzickom stave, v súčasnosti má po celej korune zdravé konáre a listy, 

ktoré vplyvom ročného obdobia žltnú a opadávajú, nie však dôsledkom odumierania častí 

dreviny. Preto nemožno konštatovať, v zmysle bodu 6 §17, že sa na drevine nachádzajú suché 

a odumreté časti, tak ako nie je suchý a odumretý celý strom, pričom sa nenachádza na mieste, 

kde môže z tohto dôvodu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na 

majetku. Z tohto dôvodu nemožno daný prípad klasifikovať ako bezprostredné ohrozenie 

zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku v zmysle bodu 6 §17. 

Komisia naďalej zistila, že „odôvodnenie žiadosti“ nachádzajúce sa v žiadosti o vydanie súhlasu na 

výrub drevín Tatiany Smolárovej, teda „Strom je starý , uschýna. Konáre sa lámu a padajú na zem. 

Ohrozuje mňa a môj majetok“, nekorešponduje so skutočnosťou takou, aká bola prístupná členom 

Komisie pri obhliadke dreviny. 

5. Záver 

Vzhľadom na skutočnosť, že drevina, ktorá je predmetom žiadosti, sa nachádza na parcele č. 1016 

v katastri obce Borský Svätý Jur, ktorej vlastníkom je Obec, a teda je majetkom obce Borský Svätý Jur, 

nenáleží Komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja rozhodnúť o výrube tejto 

dreviny. V súlade s predpisom č. 369/1990 Z. z., Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, 

§11, bodu 4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené (a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 

musí o výrube dreviny, ktorá je predmetom žiadosti pani Tatiany Smolárovej, rozhodnúť obecné 

zastupiteľstvo uznesením. 

Komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja ako poradný orgán neodporúča 

obecnému zastupiteľstvu, aby rozhodlo v prospech výrubu dreviny, a je proti jej výrubu najmä 

z nasledujúcich príčin: 

- V zmysle § 17, bodu 9 (č. 24/2003) je zdravotný stav dreviny uspokojivý. Druhom je drevina v 

katastri výnimočná, pričom má i vzhľadom na druh masívny, stabilný kmeň s ťažiskom 

smerujúcim takmer na stred kmeňa u pôdy. 

- V zmysle § 17, bodu 9, má drevina obecne pozitívny význam pre životné prostredie. V tomto 

konkrétnom prípade sa jedná o dominantu danej oblasti, ktorú je možné pozorovať z väčšej 

vzdialenosti. Vzhľadom na jej vek sa môže hovoriť o tomto strome ako o súčasti kultúrneho 

dedičstva obce, tiež ako o významnej súčasti fondu rastlinného dedičstva. 

- V zmysle §17, bodu 10, sa nepreukázal zlý zdravotný stav dreviny, z ktorého hľadiska by mala 

drevina malú šancu k prežitiu. Ďalej neboli preukázané ani zdokumentované nevhodné 

hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch ako aj narušenie stability niektorej 



stavby koreňovým systémom dreviny, nakoľko je v dostatočnej vzdialenosti od v danej oblasti 

stojacich stavieb. 

- Dôvody uvedené v bode 4 tejto zápisnice. 

Komisia neodporúča Obecnému úradu, aby vydal súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, 

ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom, aby bola Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín kompletná. 

Príloha: 

Prezenčná listina 

Fotodokumentácia 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 30. 10. 2015. 

 

Ing. Jozef Kadlic        Bc. Šimon Kadlic 

Zapisovateľ        Predseda Komisie výstavby, 

         životného prostredia 

         a regionálneho rozvoja 


