OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1 1

KÓPIA

017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

15. 01. 2020

OU-PB-OSZP-2020/000117-007
Vybavuje

ROZHODNUTIE
Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných
tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku.
Popis konania / Účastníci konania
Alojz Blaško, Prečín 114, 018 15 Prečín požiadal o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov
v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka.
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 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 príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 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)
na základe podanej žiadosti, predložených dokladov a výsledku konania vydáva
žiadateľovi
Alojz Blaško, Prečín 114, 018 15 Prečín
podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona
povolenie
na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných
územiach vodného toku Domanižanka.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov sa vzťahuje 1 ks dreviny – jeseň štíhly, nachádzajúci sa na pozemku
parc. KNE č. 205 k. ú. Prečín, na ľavom brehu vodného toku Domanižanka.
2. Výrub drevín možno uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia v mimovegetačnom období v
termíne najneskôr do 15. apríla 2020.
3. Pri výrube dreviny žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a k poškodeniu majetku
fyzických alebo právnických osôb. Pri výrube dreviny žiadateľ zabezpečí aby sa nepoškodili okolité dreviny a koryto
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vodného toku. V prípade spôsobenia škody správcovi vodného toku alebo tretím osobám je žiadateľ výrubu povinný
túto v plnej miere nahradiť. V prípade poškodenia koryta vodného toku ho bezodkladne uviesť do pôvodného stavu.
4. Žiadateľ je povinný ihneď po výrube zabezpečiť odstránenie všetkej drevnej hmoty vrátane konárov z prietočného
profilu vodného toku a z pobrežného pozemku. Koreňový systém dreviny nebude odstránený, ale ponechaný na
svojom mieste. Výrub realizovať v čase bežných prietokov vody vo vodnom toku.
5. 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.
6. Stroje a mechanizmy použité pri výrube musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok do vodného toku alebo okolitého prostredia.
7. Pred začatím výrubu informovať správcu vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia
stredného Váhu I. Púchov (t. č. 0903849669).
8. Žiadateľ je povinný rešpektovať podmienky stanovené správcom vodného toku uvedené v liste č. CS SVP OZ
PN 8245/2019/1 zo dňa 11. 11. 2019:
- po odstránení dreviny ponechať jej koreňový systém,
- výrub uskutočniť v mimovegetačnom období,
- pri prácach nepoškodiť koryto toku, neznečistiť vodu, udržiavať pobrežný pozemok,
- vyčistiť koryto toku od zbytkov po výrube.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia a súhlasy vydávané podľa iných právnych predpisov orgánmi miestnej
a štátnej správy.
Námietky účastníkov konania: neboli podané.
Odôvodnenie
Alojz Blaško, Prečín 114, 018 15 Prečín požiadal tunajší úrad listom zaevidovaným 15. októbra 2019 o vydanie
povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a
v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Jedná sa o výrub 1 ks suchého jaseňa
nachádzajúceho sa na pozemku parc. KNE č. 205 k. ú. Prečín. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav stromu a
ohrozovanie nehnuteľnosti. Vodný tok je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správa povodia
stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica.
Po podaní žiadosti tunajší úrad konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PB-OSZP-2019/013348-1/ZB1 zo dňa 21. 10.
2019, nakoľko za účelom posúdenia žiadosti bol žiadateľ vyzvaný na doloženie vyjadrenia k navrhovanému výrubu
drevín od Obce Prečín, podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a na doloženie stanoviska správcu vodného toku Domanižanka.
Po doplnení podania dňa 14. 11. 2019 tunajší úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania listami č. OU-PB-OSZP-2019/013348-004 a č. OU-PB-OSZP-2019/013348-005 zo dňa 20. 11. 2019 a
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 9. januára 2020. Účastníci konania boli upozornení
na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke bola drevina určená na výrub identifikovaná ako jaseň štíhly s priemerom
vo výške 1,3 m približne 30 cm. V zmysle stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny – Obce Prečín č. 750/2019
zo dňa 24. 10. 2019 je drevina zlého zdravotného stavu – je suchá. Rovnako podľa stanoviska správcu vodného
toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov č. CS SVP OZ PN
8245/2019/1 zo dňa 11. 11. 2019 sa jedná o suchú prestárlu drevinu. Pri povoľovaní výrubu dreviny sa bral ohľad
na jej zdravotný stav, potenciálnu mieru ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku, plnenie jej funkcie ako brehového
porastu. Nakoľko koreňový systém i po výrube naďalej plní brehoochranú funkciu, bolo určené koreňový systém
ponechať. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Námietky podané neboli. Žiadateľ o výrub predložil
Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2020/000117

Por.č.záznamu
007

Číslo záznamu
0001622/2020

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

2/4

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
súhlasné stanovisko správcu vodného toku č. CS SVP OZ PN 8245/2019/1 zo dňa 11. 11. 2019 a doložil súhlasné
stanovisko príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny Obce Prečín 750/2019 zo dňa 24. 10. 2019.
Na základe predložených dokladov, ústneho pojednávania a miestneho zisťovania rozhodol orgán štátnej vodnej
správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom.
účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou
Krabáč Pavol, Prečín 156, Prečín, PSČ 018 15
Chudá Anna, Mgr., Prečín 396, Prečín
Chudý Juraj, Rašov 166, Maršová - Rašov, PSČ 013 51
Kniháriková Agnesa, Prečín 57, Prečín, PSČ 018 15
Danišková Irena, Mudrochova 908/2, Rajec nad Rajčankou, PSČ 015 01
Hanišová Jozefína, Prečín 197, Prečín, PSČ 018 15
Čierniková Helena – správa SPF
Krabáč Kostelný Ján - správa SPF
Krabáč Ján, (po Valentínovi) - správa SPF
Málek Ján, Ing., Bolešov 331, Bolešov, PSČ 018 53
Danišková Irena, Mudrochova 908/2, Rajec nad Rajčankou, PSČ 015 01
Šimová Eva, Krátka 12, Bratislava 1, PSČ 811 03
Poliček Miroslav, Prečín 269, Prečín, PSČ 018 15
Babincová Jarmila, Prečín 395, Prečín, PSČ 018 15
Krabáčová Eva, Prečín 360, Prečín, PSČ 018 15
Mako Juraj, Stred 56/49, Považská Bystrica, PSČ 017 01
Krabáč Ivan, Mgr., Prečín 173, Prečín, PSČ 018 15
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Ing. Daniela Benčová
poverená vedením odboru
Doručuje sa
Alojz Blaško
Prečín 114
018 15 Prečín
Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika
Obec Prečín
Prečín 304
018 15 Prečín
Slovenská republika
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Na vedomie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
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