
 
 

     

     

 

                    

                   odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Križovatka 4, 969 01  Banská Štiavnica 

   číslo: OU-BS-OSZP-2019/000033                                                Banská Štiavnica, 17.01.2019 

 
 

 
                                                                                  

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

    Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ktorý je podľa 

§ 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa  § 64 

ods.1 písm. d), § 68  písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) príslušným orgánom štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny, vydáva na základe žiadosti  JUDr. Rudolfa Fajbíka, 

Dobšinského 14, 969 33 Banská Štiavnica v zastúpení RD Sitno Prenčov a.s., 969 73 Prenčov, 

IČO : 00210501 (ďalej len žiadateľ), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

 

s ú h l a s 
 

podľa  § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa: 

 na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce Svätý Anton na pozemku    

(C-KN) parc. č. 5771 a na pozemkoch (E-KN) parc. č. 1546, 1551, 1553, 1555, 1556, 

1557, 1559, 1560 v k.ú. Svätý Anton, ktorým v C-KN prislúchajú parc. č. 5500/1, 5551 

v k.ú. Svätý Anton. 

 na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce Prenčov na pozemku C-KN 

parc. č. 2267/1 v k.ú. Prenčov a pozemkoch E-KN parc. č. 2224, 2225, 2226, 2235, 2236, 

2237, 2238/1, 2296, 2384, 2752, 2232/1, 2233/3, 2240, 2258/1, 2260/1, 2233/1, 2764/1, 

2766, 2767, 2768, 2769, 2258/2, 2259, 2260/2, 2747, 2773, 2245, 2254/1, 2195/1, 

2195/3, 2204, 2217, 2227, 2228, 2229, 2233/4, 2239, 2241, 2242, 2385/2, 2386, 2754, 

2762/1, 2762/2, 2256/2, 2262, 2213, 2759/1, 2763, 2268, 2253, 2254/3, 2254/2, 2265, 

2764/2, 2266  v k.ú. Prenčov, ktorým v C-KN prislúchajú parc. č. 2190, 2235/1, 2236, 

216, 217, 2785/1, 2240, 2263, 2268, 2772, 2779, 2254/1, 2385, 2753.  
 

Ide o nasledovné druhy drevín:              

142 ks hrab obyčajný  obvod kmeňa od 40 do 112 cm, 

  74 ks dub cerový  obvod kmeňa od 40 do 89 cm, 

  54 ks slivka domáca obvod kmeňa od 40 do 98 cm, 

  67 ks hloh jednosemenný  obvod kmeňa od 40 do 78 cm,  

  39 ks hruška obyčajná obvod kmeňa od 40 do 140 cm, 

  28 ks vŕba biela obvod kmeňa od 40 do 118cm, 

  14 ks orech kráľovský obvod kmeňa od 40 do 134 cm, 

 a kroviny s plošnou výmerou 250 000 m2  (lieska, hloh,  trnka, šípka, slivka, hruška, hrab, vŕba).    
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V súlade s § 82 ods. 12 zákona  o ochrane prírody a krajiny  určuje tunajší úrad bližšie 

podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny : 
 

1. Výrub drevín  vykonať v čase  mimovegetačného obdobia (do 31.03.2019, resp. od 

01.10.2019 do 31.03.2020),  

2. zachovať mohutné solitérne dreviny ešte z obdobia intenzívneho poľnohospodárskeho 

využívania ako  dub, jarabina brekyňová, jarabina vtáčia, lipa, čerešňa a pod., 

3. dreviny označené orgánom ochrany prírody a krajiny na kmeni písmenom X je nevyhnutné 

ponechať bez zásahu, 

4. pri výrube nesmie dôjsť k poškodeniu susedných pozemkov, prípadné škody bude znášať 

žiadateľ, 

5. po výrube drevín, je potrebné odstrániť ostatky kmeňov a koreňových systémov 

(mulčovanie, frézovanie), 

6. na exponovaných (strmých) svahoch ponechať dostatočný počet drevín z dôvodu 

zastabilizovania a zabránenia erózie pôdy, 

7. ťažbou poškodený terén upraviť tak, aby mal charakter trvalého trávneho porastu, 

8. po ukončení  výrubu odstrániť všetkú drevnú hmotu, v termíne do 30.04.2019, resp. do 

30.04.2020, 

9. súhlas platí do 31.03.2020. 
 

Podľa § 48  zákona o  ochrane prírody a krajiny   určuje Okresný úrad Banská 

Štiavnica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, žiadateľovi vykonať : 

 náhradnú výsadbu v počte 20 ks nealergénnych druhov drevín na pozemkoch 

v areáli Roľníckeho družstva Sitno Prenčov ako okrasnú zeleň a náhradnú výsadbu 

v počte 20 ks vzrastlých Líp (výška stromu 200-300cm) na pozemkoch C-KN parc. č. 

2356/3, 2356/5 v k.ú. Prenčov vo vlastníctve obce Prenčov, ako verejnú zeleň, 

 zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej 

uskutočnenia, v prípade vyhynutia vysadeného materiálu zrealizovať dosadbu, 
 

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté. 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Dňa 21.09.2018 bola  Okresnému úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie  doručená žiadosť od JUDr. Rudolfa Fajbíka, Dobšinského 14, 969 33 Banská 

Štiavnica v zastúpení RD Sitno Prenčov, 969 73 Prenčov,  vo veci vydania súhlasu podľa § 47 

ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o ochrane prírody a krajiny), na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce 

Svätý Anton na pozemkoch (C-KN) parc. č. 5771 a na pozemkoch (E-KN) parc. č. 1546, 1551, 

1553, 1555, 1556, 1557, 1559, 1560 v k.ú. Svätý Anton, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené 

ako zastavaná plocha nádvoria a trvalé trávne porasty.  
 

Žiadateľ odôvodnil výrub tým, že mu vyplývajú povinnosti  v zmysle osobitných 

prepisov (zákon o pôde, zákon č. 504/2003 a občiansky zákonník). Predmetné pozemky  majú 

charakter poľnohospodárskej pôdy, o ktorú sa jej užívateľ musí starať so starostlivosťou 

riadneho hospodára. K tomu patrí aj odstraňovanie náletových drevín, aby pozemky mohli slúžiť 

určenému účelu.  
 

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejnil začatie konania v zmysle § 82 

ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny dňa 24.09.2018 na internetovej stránke MŽP SR, 
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Okresného úradu Banská Štiavnica s tým, že združenia s právnou subjektivitou prihlásené podľa 

zákona o ochrane prírody a krajiny môžu potvrdenie o účasti v správnom konaní doručiť v lehote 

do 02.10.2018. V stanovenom termíne sa do konania prihlásil Mestský výbor Slovenského zväzu 

ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava. 
 

Dňa 02.10.2018 tunajší úrad upovedomil o začatí konania dotknuté orgány štátnej správy, 

dotknuté organizácie a známych účastníkov konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie 

spojené s posúdením skutkového stavu.  
 

Z vyznačovania drevín a posúdenia skutkového stavu, ktoré  sa uskutočnilo dňa 

16.10.2018,  bola vypracovaná zápisnica so stanoviskom  žiadateľa, že žiadosť doplní o ďalšie 

pozemky v k.ú Prenčov. 
 

Dňa 19.10.2018 bolo tunajšiemu úradu doručené doplnenie žiadosti o pozemok C-KN 

parc. č. 2267/1 v k.ú. Prenčov a pozemky E-KN parc. č. 2224, 2225, 2226, 2235, 2236, 2237, 

2238/1, 2296, 2384, 2752, 2232/1, 2233/3, 2240, 2258/1, 2260/1, 2233/1, 2764/1, 2766, 2767, 

2768, 2769, 2258/2, 2259, 2260/2, 2747, 2773, 2245, 2254/1, 2195/1, 2195/3, 2204, 2217, 2227, 

2228, 2229, 2233/4, 2239, 2241, 2242, 2385/2, 2386, 2754, 2762/1, 2762/2, 2256/2, 2262, 2213, 

2759/1, 2763 v k.ú. Prenčov.  
 

Listom číslo OU-BS-OSZP-2018/001124 zo dňa 19.10.2018 orgán ochrany prírody 

oboznámil účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia z dôvodu legitímnej 

nemožnosti vydania rozhodnutia do 30 dní v predmetnej veci a z dôvodu dodržania všetkých 

zákonom stanovených lehôt v procese správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Lehotu na vydanie rozhodnutia orgán 

ochrany prírody a krajiny predĺžil do 21.11.2018.  
 

Dňa 05.11.2018 tunajší úrad upovedomil o začatí konania dotknuté orgány štátnej správy, 

dotknuté organizácie a známych účastníkov konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie 

spojené s posúdením skutkového stavu.  
 

Dňa 16.11.2018 bolo tunajšiemu úradu doručené doplnenie žiadosti o  pozemky E-KN 

parc. č. 2268, 2253, 2254/3, 2254/2, 2265, 2764/2, 2266 v k.ú. Prenčov.  
 

Listom číslo OU-BS-OSZP-2018/001124 zo dňa 21.11.2018 orgán ochrany prírody 

oboznámil účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia z dôvodu legitímnej 

nemožnosti vydania rozhodnutia do 30 dní v predmetnej veci a z dôvodu dodržania všetkých 

zákonom stanovených lehôt v procese správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Lehotu na vydanie rozhodnutia orgán 

ochrany prírody a krajiny predĺžil do 21.12.2018.  
 

Z vyznačovania drevín a posúdenia skutkového stavu, ktoré  sa uskutočnilo dňa 

22.11.2018,  bola vypracovaná zápisnica so stanoviskom  RD Sitno Prenčov v nasledovnom 

znení: „Na základe terénnej obhliadky požadujeme doplniť do žiadosti výrub 2 ks čerešňa vtáčia 

(obvod kmeňa 49, 172cm) rastúcich na pozemku E-KN parc. č. 1352/2 v k.ú. Banský Studenec“. 

Následne bola požiadavka od RD Sitno Prenčov na výrub 2 ks drevín v k.ú. Banský Studenec 

zrušená. 
 

Označené boli nasledovné dreviny: 

142 ks hrab obyčajný  obvod kmeňa od 40 do 112 cm, 

  74 ks dub cerový  obvod kmeňa od 40 do 89 cm, 

  54 ks slivka domáca obvod kmeňa od 40 do 98 cm, 

  67 ks hloh jednosemenný  obvod kmeňa od 40 do 78 cm,  

  39 ks hruška obyčajná obvod kmeňa od 40 do 140 cm, 

  28 ks vŕba biela obvod kmeňa od 40 do 118cm, 

  14 ks orech kráľovský obvod kmeňa od 40 do 134 cm, 

 a kroviny s plošnou výmerou 250 000 m2  (lieska, hloh,  trnka, šípka, slivka, hruška, hrab, vŕba)                                                               
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Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny : 

 Vyššie spomenuté pozemky  sa nachádzajú  v CHKO Štiavnické vrchy, kde podľa 

zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, platí 

druhý stupeň ochrany. 

 Osobitne chránené časti prírody a krajiny s vyšším stupňom ochrany nezasahujú do 

vyššie spomenutých pozemkov. 

 Posudzovaná plocha nie je súčasťou sústavy chránených území európskeho významu – 

NATURA 2000. 

 Pozemky  sa nachádzajú mimo  zastavaného územia obce Banský Studenec, Prenčov. 
 

Listom číslo OU-BS-OSZP-2018/001124 zo dňa 10.12.2018 orgán ochrany prírody 

a krajiny oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia 

pred vydaním rozhodnutia. V stanovenej lehote nebolo doručené tunajšiemu úradu žiadne 

stanovisko účastníkov konania. 
 

Listom číslo OU-BS-OSZP-2018/001124 zo dňa 20.12.2018 orgán ochrany prírody 

oboznámil účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia z dôvodu legitímnej 

nemožnosti vydania rozhodnutia do 30 dní v predmetnej veci a z dôvodu dodržania všetkých 

zákonom stanovených lehôt v procese správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Lehotu na vydanie rozhodnutia orgán 

ochrany prírody a krajiny predĺžil do 21.01.2019.  
 

Nakoľko žiadateľ nie je výlučným vlastníkom vyššie spomenutých pozemkov, súčasťou 

spisového materiálu číslo OU-BS-OSZP-2018/001124 resp. OU-BS-OSZP-2019/000033  sú aj 

súhlasy vlastníkov, spoluvlastníkov vyššie spomenutých pozemkov vo forme nájomných zmlúv 

ako aj písomných súhlasov. 
 

V priebehu konania neboli vznesené žiadne závažné pripomienky ani doručené také 

stanoviská, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia. 
 

      Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Banská Štiavnica  rozhodol tak, 

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

K žiadosti bol doložený správny poplatok vo forme e-kolku s nominálnou hodnotou  

100,- EUR. 

 

 

P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona            

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, na Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4. Toto rozhodnutie je možné 

preskúmať po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                              

                                                       

 

                    

                                                                                                                                                       

                                                                            Ing. Lukáš Lalo 

                                                                              vedúci odboru starostlivosti 

                                                                           o životné prostredie 
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Doručí sa 

1. JUDr. Rudolf Fajbík, Dobšinského 14, 969 33 Banská Štiavnica 

2. RD Sitno Prenčov a.s., 969 73 Prenčov 

3. Euro Agri International, spol. s r.o., Javorová 5, 974 01 Banská Bystrica  

4. Obec Prenčov, 969 73 Prenčov 

5. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 

Bratislava 

6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

 

 

Na vedomie (po právoplatnosti) 

1. ŠOP SR Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 

2. Obec Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton 

3. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 

969 01 Banská Štiavnica 

4. SIŽP Banská Bystrica, Inšpektorát OP, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská   Bystrica 

https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=602&idVlastnik=14073979&hash=gQn3juEX9EvX%2BeYXNzq2bg%3D%3D
https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=602&idVlastnik=14074418&hash=qL2UY10H6PSB6Y4WJouMxg%3D%3D
https://www.pamiatky.sk/sk/page/kpu-banska-bystrica
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