Mesto Žilina
Mestský úrad v Žiline
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

V Žiline dňa: 22.03.2022
3464/2022-78411/2022-OSVPŽP-SKU

Rozhodnutie
Mesto Žilina ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni ochrany prírody podľa
§ 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a e) zákona NR SR 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti od Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, IČO: 00162558, Predmestská 1612/82, 010 01
Žilina (ďalej len „ žiadateľ“) podľa § 47, § 48, § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní ( správny
poriadok ) vydáva

súhlas
na výrub 18 ks drevín, z toho 1 ks dreviny druhu javor (Acer platanoides) s obvodom kmeňa
260 cm nameraných 130 cm nad zemou, 14 ks drevín druhu tuja (Thuja occidentalis)
s obvodmi kmeňov 42 cm, 68 cm, 49 cm, 77 cm, 63 cm, 99 cm, 97 cm, 89 cm, 80 cm, 82 cm,
77 cm, 79 cm, 97 cm, 81 cm nameraných 130 cm nad zemou, 1 ks dreviny druhu smrek
(Picea pungens) s obvodom kmeňa 122 cm nameraných 130 cm nad zemou a 2 ks drevín
druhu jedľovec (Tsuga canadensis) s obvodmi kmeňov 51 cm a 46 cm nameraných 130 cm
nad zemou, rastúce na parc.č. 5413/2 a 5413/12 k.ú. Žilina. Správcom pozemkov je žiadateľ.
V súlade s § 82 ods. 12) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
určuje podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody
a krajiny
I.
1. Žiadateľ uskutoční výrub drevín na vlastné náklady do 29.02.2024, v období
vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára
2. Prípadný výrub vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu
chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov až po vypracovaní
ornitologického posudku alebo inom jednoznačnom preukázaní toho, že na
drevinách určených na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na
orgán ochrany prírody. V prípade, že sa na drevinách bude nachádzať chránený
druh živočícha, je potrebný ďalší postup koordinovať so ŠOP SR.
3. Drevná hmota z miesta výrubu bude riadne odstránená.

2. strana k rozhodnutiu č. s. 3464/2022-78411/2022-OSVPŽP-SKU
4. V zmysle § 47 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny výrub
dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení
orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody,
ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

II.

V súlade s § 48 ods. 1) zákona ukladá náhradnú výsadbu
Žiadateľ uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na parc.č. 5413/2 a 5413/12
k.ú. Žilina, kde budú vysadené 3 ks drevín druhu sakura (Prunus serrulata Kanzan)
s min. obvodom kmienkov pri výsadbe 12-14 cm, 2 ks drevín druhu hruška (Pyrus
calleryana Chanticleer) s min. obvodom kmienkov pri výsadbe 12-14 cm, 3 ks
drevín druhu dub (Quercus rubrum), 1 ks ginko (Ginko biloba), 1 ks karagana
(Caragana arborescens), 1 ks cercidovník (Cercidiphyllum japonicum), 2 ks hloh
(Crataegus laevigata Pauls Scarlet). Predmetné dreviny budú mať pri výsadbe min.
obvod kmienkov 10-12 cm. 3 ks muchovník (Amelnachier laevis) s min. výškou pri
výsadbe 150-200 cm, 10 ks zemolez (Lonicera sp.), 10 ks trúbkovec (Campsis
radicans), 10 ks vistéria (Wisteria sinensis), 15 ks brečtan (Hedera helix), 15 ks
vtáči zob (Ligustrum vulgare), 15 ks pieris (Pieris japonica), 15 ks bršlen
(Euonymus alatus), 25 ks azalka (Azalea japonica), 10 ks vavrínovec (Prunus
laurocerasus), 10 ks tavoľa (Physocarpus opulifolius), 30 ks svíb (Cornus sanguinea
midwinter fire), 35 ks tavoľník (Spirea sp.), 30 ks vajgélia (Weigela florida), 15 ks
kalina (Viburnum opulus), 10 ks orgován (Syringa vulgaris), 35 ks rododendrón
(Rhododendron sp.) a 35 ks hortenzia (Hortenzia sp.). Predmetné dreviny budú mať
pri výsadbe min. výšku 20-40 cm.

Žiadateľ písomne oboznámi Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného
priestranstva a životného prostredia o zrealizovanej náhradnej výsadbe do 15 dní po jej
uskutočnení.
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č.543/2002 Z.z. môže konajúci správny orgán na
návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Žiadateľ uskutoční náhradnú výsadbu v termíne do 1 roka od uskutočnenia výrubu
drevín.
Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.
Odôvodnenie:
Žiadateľ podal dňa 23.02.2022 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného
priestranstva a životného prostredia žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín druhov
tuja, smrek, javor, na pozemku parc. č. 5413/1 k.ú. Žilina, správcom pozemku je žiadateľ.
Dôvod výrubu bol uvedený, že sa ide revitalizovať areál školy.
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia ako príslušný správny
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil dňa 24.02.2022 začatie konania. V súlade s § 82 ods.
7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zverejnilo Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia túto informáciu
o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke (www.zilina.sk). Zároveň určilo
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lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní. V
uvedenej lehote od zverejnenia informácie nebolo doručené Mestu Žilina písomné ani
elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia ako príslušný správny
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní nariadilo ústne pojednávanie a miestnu ohliadku zvolané dňa
09.03.2022, kde bolo určené, že sa predmetné dreviny vyrúbu.
Počas ústneho pojednávania a miestnej ohliadky správny orgán zistil, že dreviny rastú na
parc.č. 5413/2 a 5413/12 k.ú. Žilina a nie na parc. č. 5413/1 k.ú. Žilina, ako bolo uvedené
v žiadosti. Ku chybe došlo pri písaní žiadosti zo strany žiadateľa. Počas ohliadky bolo ďalej
zistené, že drevina druhu javor (Acer platanoides) svojim koreňovým systémom narúša
prevádzkyschopnosť kanalizácie, čo je podložené aj fotografiami zo spoločnosti SEVAK a.s.
V minulosti musel žiadateľ opakovane frézovať a čistiť danú kanalizáciu od koreňov.
V korune dreviny boli pozorované preschnutia konárov, ako aj na kmeni menšie vyhnívajúce
dutiny. Z uvedeného dôvodu má drevina zníženú fyziologickú a estetickú hodnotu v rozmedzí
26-60 %. Dreviny druhu smrek (Picea pungens) a 2 ks tuja (thuja occidentalis) s obvodmi
kmeňov 97 cm a 82 cm nameraných 130 cm nad zemou rastú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti,
kde koruny zasahujú do fasády a poškodzujú ju, najmä počas zhoršených poveternostných
podmienok. Z dôvodu nedostatočného priestoru pre plnohodnotný rast, majú dreviny mierne
preschnuté koruny v rozmedzí 26-60 %. Ponechanie drevín sa nedá docieliť ich orezaním,
nakoľko orezy by museli byť radikálne, jednostranné a dreviny by si prestali plniť svoje
funkcie. Zvyšné dreviny boli v minulosti vysadené do skupín, kde nemali dostatočný priestor
pre plnohodnotný rast, kde si dreviny konkurovali a dochádzalo k ich presychaniu, prípadne
majú vyosené kmene. Na niektorých drevinách boli pozorované preschnutia korún, na bázach
kmeňov boli pozorované vyhnívajúce dutiny, príznaky napadnutia patogénmi (drevokazné
huby, baktérie, tracheomykózou). Tieto defekty na vzrastlých drevinách na hranici
senescentného stavu (pri tujách) hrozí počas zhoršených poveternostných podmienok statické
zlyhanie, kde by mohlo dôjsť ku škodám na majetku alebo zdraví. Zníženie fyziologickej
a estetickej hodnoty predmetných drevín je vyjadrené v tabuľke s výpočtom spoločenskej
hodnoty drevín, v odôvodnení tohto rozhodnutia. Správny orgán posúdil ekologické
a estetické funkcie drevín na pozemku, ako aj funkciu a význam drevín pre životné prostredie
a rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, nakoľko dreviny na stanovištiach
stratili potenciál rozvoja a spĺňania atribútov, pre ktoré boli v minulosti vysádzané. Dreviny
na výrub boli vyznačené jednotlivo nezmazateľným farebným (ružovým) znakom kruhového
tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
Náhradná výsadba za vyrúbané dreviny je primeraná vzhľadom k tomu, že dreviny budú
nahradené väčším počtom drevín, na vhodnejších miestach, kde si budú môcť dlhodobo plniť
svoje funkcie. Danou výsadbou sa zvýši aj druhová diverzita, ktorá bude zároveň slúžýiť pre
žiakov na edukačné účely. Žiadateľ uskutoční na pozemkoch parc.č. 5413/2 a 5413/12 k.ú.
Žilina primeranú náhradnú výsadbu drevín.
Účastníkom konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku bolo umožnené vyjadriť
sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie pred
vydaním rozhodnutia. Účastníci konania nemali pripomienky k podkladom pred vydaním
rozhodnutia.
Správny orgán vyčíslil v zmysle Vyhl. č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
o ochrane prírody a krajiny na 12300,30 € - viď tabuľka.
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Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Slovenský/
Latinský názov

Sk.

Obvod Spoločenská
(130 cm) Hodnota (€)

Prirážkový index

Upravená
hodnota
(€)

1*

2*

3*

2672

0,5

0,6

1,1

881,76

42

553

-

0,8

0,9

398,16

II.

68

967

-

0,8

0,9

696,24

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

49

691

-

0,6

0,9

373,14

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

77

1106

-

0,6

0,9

597,24

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

63

967

-

0,8

0,9

696,24

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

99

1382

-

0,6

0,9

746,28

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

97

1382

-

0,6

0,9

746,28

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

89

1244

-

0,6

0,9

671,76

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

80

1106

-

0,6

0,9

597,24

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

82

1244

-

0,6

0,9

671,76

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

77

1106

-

0,8

0,9

796,32

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

79

1106

-

0,8

0,9

796,32

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

97

1382

-

0,6

0,9

746,28

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

81

1244

-

0,8

0,9

895,68

Smrek pichľavý/
Picea pungens

II.

122

1796

-

0,6

-

1 077,60

Jedľovec kanadský/
Tsuga canadensis

II.

51

829

-

0,6

-

497,40

Jedľovec kanadský/
Tsuga canadensis

II.

46

691

-

0,6

-

414,60

Javor mliečny/
Acer platanoides

III.

260

Tuja západná/
Thuja occidentalis

II.

Tuja západná/
Thuja occidentalis

Spoločenská hodnota drevín

4*

12300,30 €

5. strana k rozhodnutiu č. s. 3464/2022-78411/2022-OSVPŽP-SKU
Použité prirážkové indexy:
1* - ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí
2* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
3* - ak ide o krátkoveké dreviny
Žiadateľ je oslobodený od platenia správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších platných právnych predpisov
odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP,
Oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny
poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Doručí sa:
1. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská
1612/82, 010 01 Žilina
Na vedomie:
1. SIŽP - OIO P a K Legionárska 5, 012 05 Žilina
2. ŠOP SR - Správa NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne, 013 03 Varín
3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie OP a vybraných
zložiek ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Mestská polícia v Žiline, Hollého 11, 010 01 Žilina
Zakladá sa: 1 x spis

