DREVINY
DREVINA je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny STROM
alebo KER vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo
lesného pôdneho fondu (lesného pozemku). Ochrana lesných porastov spadá pod zákon
č.306/2005 Z.z. o lesoch.
Na výrub drevín sa podľa §47, ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie
súhlasu na výrub drevín je OBEC, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.
Ak je však obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube
predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude
rozhodovať o výrube predmetných drevín (§69,ods.3 zákona č.543/2002 Z.z.).
Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na
výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
Za nelegálny výrub možno uložiť pokutu do výšky 33 193,92 € ak ide o právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo do výšky 9 958,17 € ak ide o fyzické osoby.
Dňom 1.1.2020 je účinná novela zákona č.356/2019 Z. z., k zákonu č. 543/2002 Z. z.
V § 69 odsek 1 znie:
(1) Obec
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom,
b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza
v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo
rozhodnúť o jej vyrúbaní (§47 ods.2),
c) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko (§9 ods.1,písm.l), ak ide
povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,
d) rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce (§47
ods.3),
e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby,
starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady (§48 ods.1),
f) vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,
g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a
dokument starostlivosti o dreviny,
h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu.
Obec, ako orgán ochrany prírody,
môže povoľovať výrub drevín len v zastavanom území obce.
O výrub stromov mimo zastavaného územia obce, v extraviláne, je možné žiadať
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.
VYSÁDZAŤ A USKUTOČŇOVAŤ VÝRUB STROMOV A KROVÍN NA VEREJNOM
PRIESTRANSTVE JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM OBCE BOČIAR

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU A PODMIENKY NA VÝRUB DREVIN
Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je
finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.
Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo
vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody obce. Obec vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia správneho konania.
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom
období od 1. apríla do 30. septembra.
V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:
1. rezov ovocných stromov
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (§17, ods.8 vyhl.č.24/2003 Z.z.,) obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa ( ak ide o fyzickú osobu) alebo názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo, príslušnosť k zastavanému územiu obce, druh pozemku,
na ktorom drevina rastie, kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci
identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom,
nájomcom), a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na
ktorom drevina rastie,
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej: druh, počet, zdravotný stav, obvod
kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia,
ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
odôvodnenie žiadosti.
e)

Správny poplatok:

Fyzické osoby 10,- € ;

Právnické osoby 100,- €

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47, ods. 4):
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé
krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného
územia obce s výmerou do 20 m2,
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa
ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú
územným plánom obce určené na zastavanie,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody na majetku,
e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,
f), g)...
h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín
uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,
TLAČIVO ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN a TLAČIVO
OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade v Bočiari,
zároveň je zverejnené na internetovej stránke obce Bočiar.

