OKRESNÝ
ÚRAD
MEDZILABORCE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.sp.: OU-ML-OSZP-2019/000506-5/MP

Medzilaborce, 24.05.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny
orgán“), ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 64 ods. 1/
písm. d/ zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody“), ktorý rozhoduje ako druhostupňový orgán vo veciach
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec podľa § 5 ods. 2 písm. a/ zákona č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného správneho konania podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) na podnet Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice preskúmal v mimo odvolacom konaní
rozhodnutie Obce Výrava, 067 16 Výrava 100 a rozhodol, takto:
podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku sa
mení
právoplatné rozhodnutie Obce Výrava, 067 16 Výrava 100 č. sp.: 185/2017 zo dňa 07.02.2018
(právoplatné dňa 22.02.2018), ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín rastúcich mimo les
podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody pre Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09
Bratislava (IČO 35910712) vo výrokovej časti:
- v bode 1. Stromy (v záhlaví tabuľky, druhý stĺpec) z „Lokalita Číslo parcely“ na „Lokalita“
- v bode 2. Kríky (v záhlaví tabuľky, druhý stĺpec) z „Lokalita číslo parcely“ na „Lokalita“
- v bode I. písm. d/ mapka - príloha k rozhodnutiu („Príloha č. 1 Vyznačenie trasy plynovodu
v mierke 1:32 000“) za mapu „Mierka 1:5 000“ (viď. prílohu).
Ostatné časti rozhodnutia Obce Výrava, 067 16 Výrava 100 č. sp.: 185/2017 zo dňa
07.02.2018, právoplatné dňa 22.02.2018 (ďalej len „rozhodnutie Obce Výrava“), ostávajú
nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Odôvodnenie:
Na správny orgán bol dňa 25.04.2019 doručený list Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice (č. sp.: 426313478/55/2019/Ste zo dňa 11.04.2019) vo veci podnetu na preskúmanie právoplatného
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rozhodnutia Obce Výrava v mimo odvolacom konaní, ktorým bol podľa § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody vydaný súhlas na výrub drevín rastúcich mimo les pre Eustream, a.s.,
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava (IČO 35910712). Podľa názoru Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
z rozhodnutia Obce Výrava nie je možné jednoznačne určiť, kde sa mal povolený výrub drevín
uskutočniť, nakoľko vo výrokovej časti rozhodnutia Obce Výrava sú uvedené čísla parciel
a zároveň lokalít, ktoré v skutočnosti nie sú totožné. Zoznam lokalít, v ktorých mal byť výrub
realizovaný, bol Obci Výrava doručený spolu so žiadosťou. Predmetný zoznam lokalít
plánovaných výrubov drevín rastúcich mimo les netvorí prílohu rozhodnutia Obce Výrava, preto
je toto rozhodnutie nepreskúmateľné.
V zmysle § 65 ods. 1 správneho poriadku správny orgán ako správny orgán najbližšie
vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý predmetné rozhodnutie vydal môže
z vlastného podnetu alebo iného podnetu právoplatné rozhodnutie preskúmať.
Správny orgán po preštudovaní kompletného spisového materiálu, ktorý si vyžiadal od Obce
Výrava (list č. sp.: OU-ML-OSZP-2019/000506-2 zo dňa 06.05.2019) dospel k záveru, že
právoplatné rozhodnutie Obce Výrava obsahuje vady, ktoré oprávňujú preskúmať právoplatné
rozhodnutie mimo odvolacieho konania. Následne správny orgán listom č. sp.: OU-ML-OSZP2019/000506-3 zo dňa 13.05.2019 oznámil účastníkom konania, že sa začalo konanie
o preskúmaní rozhodnutia v mimo odvolacom konaní podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku
a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 24.05.2019 na správnom orgáne.
Na ústnom pojednávaní dňa 24.05.2019 z ktorého bola vyhotovená Zápisnica (č.sp.: OU-MLOSZP-2019/000506-4) účastníci konania podali tieto písomné stanoviská. Obec Výrava - bez
pripomienok. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava - nemáme žiadne pripomienky.
Správny orgán pri svojom rozhodovaní dospel k záveru, že právoplatné rozhodnutie Obce
Výrava je potrebné vo výrokovej časti zmeniť v mimo odvolacom konaní tak, aby odstránil
nezákonnosť pri nesprávnej aplikácií právneho predpisu - § 17 ods. 9 Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Návrh žiadateľa –
Eustream, a.s., Votrubova 11/SA, 821 09 Bratislava na vydanie súhlasu na výrub drevín
rastúcich mimo les obsahoval všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správny orgán pri svojom rozhodovaní prihliadal na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne
boli čo najmenej dotknuté (§ 65 ods. 2 správneho poriadku).
Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4,
068 01 Medzilaborce, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
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Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Pavel Brecik
vedúci odboru
Príloha:
Ako v texte
Doručuje sa:
1./ Obec Výrava, 067 16 Výrava 100
2./ Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
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