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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
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Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2022/000837-008

28. 01. 2022

Rozhodnutie
Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v koryte,
na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku
Popis konania / Účastníci konania
Dňa 15.11.2021 bola na tunajší orgán štátnej vodnej správy prijatá žiadosť Obce Stupné o vydanie povolenia na
výrub drevín podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) na pobrežných
pozemkoch vodného toku.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný
orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 61 písm. a) a c), § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon)
po preskúmaní žiadosti Obce Stupné, zastúpenej starostom obce, Stupné 216, 018 12 Stupné podľa zákona č. 71/67
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol takto :
Obci Stupné, zastúpenej starostom obce, Stupné 216, 018 12 Stupné, IČO: 00591611
podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona
povoľuje
do 31.marca 2022, resp. od 1.októbra 2022 do 28.marca 2023
stínanie a odstraňovanie stromov a krov v koryte, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku
- bezmenného pravostranného prítoku Papradnianky v k. ú. Stupné, na pozemkoch KN-E parc. č. 460/1 (KN-C
874) k. ú. Stupné vo vlastníctve súkromných osôb , KN-E par. č. 806/1 k. ú. Stupné vo vlastníctve Slovenskej
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, a KN-E parc.č. 512/1 v k. ú. Stupné vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu (na rozhraní s katastrálnym územím obce Brvnište) podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona
za týchto podmienok:
1. Povolenie sa vzťahuje na:
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• výrub drevín druhu lieska obyčajná (Coryllus avellana) – 3 ks a jelša lepkavá (Alnus glutinosa) – 1 ks, dvojkmeň ,
celkovo 4 dreviny na pozemku KN-E par. č. 806/1 k. ú. Stupné a KN-E parc.č. 512/1 v k. ú. Stupné, druh pozemku
trvalý trávny porast, ktoré boli odsúhlasené v rámci miestnej obhliadky.
• Výrub drevín v hornej časti posudzovaného územia v šírke pásma 3 m od koryta vodného toku na obe strany na
pozemku KN-E parc. č. 460/1 (KN-C parc.č. 874) k.ú Stupné, smerom od štátnej cesty nahor k lesu. Na tomto území
zostanú ušetrené výrubu dva vzrastlé kusy dreviny druhu vŕba biela (Salix alba), vyznačené farebným pásom vo
výške 130 cm nad zemou.
2. Výrub realizovať v mimovegetačnom období do 31.marca 2022, resp. od 1.októbra 2022 do 28. februára 2023.
3. Žiadateľ je povinný všetku drevnú hmotu vrátane konárov odstrániť ihneď po výrube z prietočného profilu
vodného toku a z pobrežného pozemku.
4. V prípade spôsobenia škody správcovi vodného toku alebo tretím osobám je žiadateľ výrubu povinný túto v plnej
miere nahradiť.
5. V prípade poškodenia svahov alebo dna vodného toku je žiadateľ povinný zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného
stavu.
6. V blízkosti vodného toku používať len stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne ich kontrolovať.
7. Žiadateľ je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú
vhodné z hľadiska ochrany vôd.
8. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o
životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny z č. j. OU-PB-OSZP-221/010988-005 , o. i.:
• Realizácia z hľadiska ochrany prírody a krajiny v súlade so stanoviskom Správy CHKO Strážovské vrchy realizácia
výrubu na pozemku parc č. KN-E 460/1 (KN-C 871 orná pôda) v k. ú. Stupné bude možná za dodržania nasledovných
podmienok:
• Výrub realizovať v požadovanom rozsahu do vzdialenosti 3m od vodného toku.
• Náhradnú výsadbu realizovať na pozemku KN-E parc. č. 460/1 (KN-C parc. č. 871 orná pôda) v k. ú Stupné v
rozsahu 6 ks domácich druhov drevín v rôznej kombinácii (napr. lipa malolistá, lipa veľkolistá, javor poľný, javor
mliečny, jarabina vtáčia, dub zimný, brest horský, hrab obyčajný, prípadne pôvodné ovocné dreviny) formou línie
na okraji realizovaného výrubu vo vzdialenosti 3-4 m od vodného toku, po zrealizovaní protipovodňových opatrení
do 24 mesiacov.
• Termín realizácie bude oznámený ŠOP SR, Správe CHKO Strážovské vrchy s dostatočným časovým predstihom,
minimálne však 3 dni vopred.
• Výrub bude realizovaný v čase vegetačného pokoja a to do 31. marca 2022 resp. od 1. októbra 2022 do 28.februára
2023.
• Pri výrube drevín nedôjde k ohrozeniu zdravia a majetku fyzických a právnických osôb.
• Pri výrube je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku látok do vodného toku alebo okolitého prostredia.
9. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., OZ Piešťany zo dňa 04. novembra 2021 pod č. j. CS SVP OZ PN 8612/2021/2, o. i.:
• Uskutočniť len nevyhnutný výrub s ponechaním drevín, ktoré netvoria prekážku pre plynulý odtok vôd v koryte
toku,
• po odstránení drevín ponechať koreňový systém,
• pri vyrúbe náletových drevín dbať o ochranu vodného toku, nepoškodiť brehy, neznečistiť vodu alebo inak
nepoškodiť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.
• odstrániť zrezanú drevnú hmotu z koryta vodného toku a z pobrežného pozemku.
Nakladanie s vyrezanou drevnou hmotou nie je predmetom tohto povolenia a je založené na dohode medzi
žiadateľom o výrub drevín a nárokujúcim vlastníkom drevnej hmoty.
Pri realizácii predmetného výrubu stromov z brehu vodného toku - bezmenného pravostranného prítoku
Papradnianky je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu
zdravia a osôb na lokalite, kde sa bude odstraňovanie stromov a dbať na ochranu životného prostredia.
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Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia a súhlasy vydávané podľa iných právnych predpisov orgánmi miestnej
a štátnej správy.
Odôvodnenie
Dňa 15.11.2021 bola na tunajší orgán štátnej vodnej správy prijatá žiadosť Obce Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné
o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v koryte, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom
území vodného toku - bezmenného pravostranného prítoku Papradnianky v k. ú. Stupné, na pozemkoch KN-E parc.
č. 460/1 (KN-C 874) k. ú. Stupné vo vlastníctve súkromných osôb , KN-E par. č. 806/1 k. ú. Stupné vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, a KN-E parc. č. 512/1 v k. ú. Stupné vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu (na rozhraní s katastrálnym územím obce Brvnište) podľa podľa § 23 ods. 1 písm.
a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) spôsobujúcom zaplavovanie priľahlých rodinných
domov na rozhraní katastrálnych území Stupné a Brvnište. Prílohou žiadosti bolo vyjadrenie správcu vodného toku
č. CS SVP OZ PN 8612/2021/2.
Dňa 8.12.2021 bola žiadosť doplnená o záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny ako príslušného orgánu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie.Tunajší vodoprávny orgán oznámil začatie konania o povolení na
odstránenie stromov na pobrežnom pozemku vodného toku oznámením zo dňa 17.12.2022 pod č. j. OU-PBOSZP-2021/011645/004 a stanovil termín ústneho pojednávania na deň 13. január 2022.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že riešené územie možno rozdeliť na dve časti. Smerom od štátnej cesty k lesu
sa povoľuje plošný výrub drevín v pásme 3 m od koryta vodného toku obojstranne. Na tomto území zostanú ušetrené
výrubu dva vzrastlé kusy dreviny druhu vŕba biela (Salix alba), vyznačené farebným pásom vo výške 130 cm nad
zemou. Výrub drevín v tejto časti je žiadaný pre ľahšiu údržbu koryta vodného toku.
V časti od štátnej cesty smerom nadol k recipientu riešené dreviny (strom 1 ks a kríky 3 ks) rastú na pobrežnom
pozemku vodného toku, alebo priamo v pôvodnom koryte vodného toku, a ich odstránenie je potrebné pre prístup
techniky správcu vodného toku pri výkone jeho činnosti. Ich odstránenie umožní správcovi vodného toku prehĺbiť
existujúce koryto vodného toku s cieľom znížiť škody spôsobované vybrežovaním vodného toku a odstrániť
zaplavovanie priľahlých pozemkov.
K žiadosti o výrub drevín na pobrežnom pozemku boli doložené všetky doklady a náležitosti potrebné na posúdenie
žiadosti.
Vzhľadom k tomu, že žiadosť o výrub drevín je odôvodnená a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší
orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do l5 dní odo dňa jeho
oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle tunajšieho úradu, úradnej tabuli obce Stupné, centrálnej úradnej
elektronickej tabuli a úradnej tabuli tunajšieho úradu.
Verejnou vyhláškou sa doručuje známym vlastníkom:
1. Beluchová Verona r. Hároníková
2. Hároníková Albína,
3. Hároníková Viktória
4. Kočiš Marián r. Kočiš, PhDr., Červené Kopanice 504/1, Trenčianske Teplice, PSČ 914 51, SR
5. Kočiš Ján r. Kočiš, St.Andrews PL 18 420, Torrance - California, PSČ 905 04, USA
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6. Gubášová Anna r. Kočišová, Vimperská 932/3, Detva, PSČ 962 12, SR
7. Játiová Marta r. Kočišová, Hliník nad Váhom 111, Bytča, PSČ 014 01, SR
8. Marková Ľudmila r. Savová, PhDr., Lomnická 4136/14C, Bratislava, PSČ 841 10, SR,
9. Játiová Marta r. Kočišová, Hliník nad Váhom 111, Bytča, PSČ 014 01, SR,
10. Šedivá Zuzana r. Kapráliková, Papradno 1318, Papradno, PSČ 018 13, SR,
11. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, SR,
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,
Nimnica , 020 71 Nimnica, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Brvnište, Brvnište 390, 018 12 Brvnište
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Centrum
1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
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