
OBEC  NIŽNÁ  BOCA
        Obecný úrad v Nižnej Boci, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná 

Číslo: 379/2019                                                      Nižná Boca, dňa 26.11.2019
      

ROZHODNUTIE 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán štátnej  správy v prvom stupni  vo veciach ochrany
prírody podľa § 2 písm. f/  zákona č.  416/2001 Z. z.  o prechode niektorých pôsobností  z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 64 ods. 1 písm. e/ a § 69 odst. 1 písm. a/, b/, c/, d/
zákona NR SR č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona a na základe žiadosti
Urbárskeho spolku obce Nižná Boca – pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná, zo
dňa 30.09.2019, doplnenej dňa 25.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parceliach
registra C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 trvalý trávny porast (ďalej len TTP), 1142/58 TTP,
registra E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok,  1094/2 lesný
pozemok,  1225/1 TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP,   3037 TTP v k. ú. Nižná Boca podľa  § 47 odst.3  a
§ 48 odst. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s

žiadateľovi na výrub krovín a drevín s obvodom kmeňa do 40 cm meraných vo výške 130 cm nad 
zemou,  rastúcich na parcelách č.  C-KN 1142/44 ostatná plocha, 1142/57 TTP , 1142/58 TTP, E-KN 
709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1 lesný pozemok, 1094/2 lesný pozemok,  1225/1 
TTP, 1225/2 TTP, 1225/3 TTP,   3037 TTP  v k. ú. Nižná Boca, vedených na LV č. 542, 630, 971, 972 
vo vzdialenosti 20 m od krajníc štátnej cesty 1. triedy č. 72/1 po obidvoch stranách predmetnej 
komunikácie 

a 

I. v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“)
určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne  do 31.03.2020
2. Pri  vyrezávaní  a manipulácii  s drevnou  hmotou  budú  dodržané  zásady  ochrany  zdravia

a majetku pri prácach tohto druhu. Výrub si žiadateľ zabezpečí na svoje náklady a práce bude
robiť osoba odborne spôsobilá, s povolením na výkon činností, spojených s ťažbou dreva,

3. Výrub krovín a stromov je nutné vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a
cudzieho majetku. V prípade, že k takémuto poškodeniu dôjde, žiadateľovi vzniká povinnosť
nahradiť vzniknutú škodu poškodenému.

4. Označené stromy v teréne s obvodom kmena nad 40 cm meraných vo výške 130 cm od zeme
ostanú stáť bez poškodenia - nebudú vyrúbané 

5. Výrub bude uskutočnený tak aby bol  minimalizovaný negatívny vplyv na okolité životné
prostredie  (použité  eko  oleje  v  motorových  pílach,  technika  v  dobrom  stave,  vhodná
technológia, bez vzniku koľají v pôde)

6. Minimalizovať poškodenie pôdneho krytu, okolitých stojacich drevín. 
7. Drevná  hmota  bude  po  výrube  zmanipulovaná,  z  miesta  odstránená  a miesta  po  výrube

vyčistené. 
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II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

a) Žiadateľ vykoná náhradnú výsadbu v pomere 1:2 (výrub: výsadba) pôvodnými drevinami –
javor, lipa, borovica, sosna, dub, buk, smrek obyčajný, jedľa biela.   

b) zabezpečí starostlivosť  o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej  uskutočnenia  (v
prípade vyschnutia dosadí.) 

III.  Slovenská správa ciest IVSC Žilina stanovuje k výrubu nasledovné podmienky:
• Pred výrubom požiadať o stanovisko SSC IVSC Žilina, detašované pracovisko Liptovský

Mikuláš,  s uvedením konkrétneho času výrubu, rozsahu a spôsobu organizácie a realizácie
výrubu.  

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania
alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. zostávajú vydaním
tohto súhlasu nedotknuté.  

O d ô v o d n e n i e:

Na Obecný úrad  v Nižnej  Boci  bola  podaná písomná žiadosť  zo  dňa 30.09.2019,  ktorá  bola
doplnená 25.10.2019, v ktorej Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná
Boca 74, 032 34 Malužiná požiadal o výrub drevín a krovín, rastúcich na parcelách č.  C-KN 1142/44
ostatná plocha, 1142/57 TTP , 1142/58 TTP, E-KN 709/2 TTP, 1088 TTP, 1092 TTP, 1093 TTP, 1094/1
lesný  pozemok,  1094/2  lesný  pozemok,  1225/1  TTP,  1225/2  TTP,  1225/3  TTP,  3037  TTP
v katastrálnom území Nižná Boca.  

Starostka obce Nižná Boca uskutočnila dňa 18.11.2019 miestnu obhliadku za účasti pozvaných
zástupcov Napant-u, pri ktorej bolo zistené, že žiadateľ výrub odôvodňuje vytvorením pasienkov pre
budúcu poľnohospodársku  činnosť  a  žiadal  o  výrub  všetkých v teréne označených drevín.  Svoju
žiadosť  odôvodňoval  aj  pravidelným kosením vytvorených pasienkov.  Všetky v teréne vyznačené
stromy s  obvodom nad 40 cm nebudú vyrúbané a výrub bude realizovaný vzhľadom na budúcu
poľnohospodársku činnosť  Urbárskeho spolku a starostlivosť  o  trvalé trávne porasty len v takom
rozsahu, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa pol. č. 160 sadzobníka zákona NR SR č.  145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,00 € bol uhradený bezhotovostným prevodom
na bankový účet obce Nižná Boca.

P o u č e n i e:

    Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vznp. podať  odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na konajúci správny orgán. Odvolacím
orgánom je Okresný úrad Žilina,  odbor opravných prostriedkov, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina.  Toto rozhodnutie  je podľa § 177 a následne zákona č.  162/2015 Z.z.  Správneho súdneho
poriadku, preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

                                                                                         Mgr. Silvia Skusilová
     starostka obce
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Rozhodnutie sa doručuje:
• Urbársky spolok obce Nižná Boca, 032 34 Nižná Boca 74
• Správa NAPANT, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, ul. M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

ÚRADNÝ ZÁZNAM

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Nižná Boca dňa: 29.11.2019

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Nižná Boca dňa: ….......................

Oznámenie iným spôsobom v mieste obvyklým: webové sídlo obce Nižná Boca: www.niznaboca.sk

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 
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