Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly výrubov drevín.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. a z podnetu
poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná kontrola výrubov drevín.

Začiatok kontroly:
9.6.2020

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Kontrola výrubov drevín – orecha kráľovského na ulici Jána Husa a javora sp. v areáli
Materskej školy na ul. 1. decembra v Trebišove na základe podnetu poslanca mestského
zastupiteľstva.

Cieľ kontroly:
Preveriť dodržanie zákonných postupov pri výrube drevín.

Kontrolované obdobie:
Roky 2019 - 2020

Vyžiadané doklady


Rozhodnutia o výruboch drevín – Orecha kráľovského pri bytovom dome 2119 na
ulici Jána Husa Trebišov a Javora sp. v areáli Materskej školy na ul. 1. decembra
Trebišov vrátane kompetentnej dokumentácie.

Zákonné ustanovenia




Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o ochrane prírody a krajiny)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
správny poriadok)

Zistený stav:
Na zasadnutí mestskej rady dňa 8. júna 2020 som bol požiadaný p. Františkom Tomkom,
poslancom mestského zastupiteľstva o vykonanie kontroly výrubu drevín
- orecha
kráľovského pri bytovom dome č. 2119 na Ulici Jána Husa a výrubu javora sp. v areáli
Materskej školy na Ulici 1. decembra v Trebišove.

Výrub dreviny orecha kráľovského
Druh: Orech kráľovský, syn. Orech vlašský (lat. Juglans regia)
Lokalita: C-KN parcela č. 3160/1, k. ú. Trebišov, LV 4170, vlastník Mesto Trebišov, ul. Jána
Husa severne od BD č. 2119
Dátum výrubu: 12.2.2020
Dôvod výrubu:
Výrub sa uskutočnil z dôvodu možnosti bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
človeka alebo značnej škody na majetku, nakoľko drevina bola v zlom zdravotnom stave, bola
napadnutá drevokaznou hubou. Strom bol vo viacerých častiach bútľavý, ulomené suché
konáre často ohrozovali chodcov na frekventovanom chodníku smerom na autobusovú
a železničnú
stanicu a hrozilo zrútenie stromu.
Oznámenie o výrube dreviny:
Strom bol odstránený v zmysle § 47, ods., 4 písm. d) a ods. 6 zákona o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov bez správneho konania o súhlase na výrub drevín.
§ 47, ods. 4: Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody na majetku
ods.6: Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu
ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových
ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe
odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť
mesiacov.
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Oznámenie o výrube dreviny spolu s kópiou z katastrálnej mapy, výpisom z LV
a fotodokumentáciou bolo doručené Mestu Trebišov, Úradu ochrany prírody a krajiny dňa
12.2.2020, t. j. v deň odstránenia dreviny. Oznamovateľom bol správca mestskej zelene Technické služby mesta Trebišov, Hospodárske stredisko, Gorkého 3070/57, 075 01 Trebišov
(príloha: Oznámenie o výrube - Orech kráľovský ul. Jána Husa)
Vyhodnotenie postupu výrubu orecha kráľovského na ulici Jána Husa:
Z právneho hľadiska bol postup správcu zelene správny. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je
povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. V prípade možnosti bezprostredného
ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je povinný predmetnú
drevinu odstrániť aj bez správneho konania a do 5 dní túto skutočnosť oznámiť orgánu
ochrany prírody a krajiny.
Na nebezpečenstvo padania konárov a možnosti zrútenia stromu upozorňovali viackrát
občania susedných bytových domov a klienti susedného Zariadenia opatrovateľskej služby
Prameň nádeje. Výrub stromu bol preto z hľadiska bezpečnosti opodstatnený.

Výrub dreviny javor sp.
Druh: Javor sp. (lat. Acer sp.)
Lokalita: C-KN parcela č. 2257/1, k. ú. Trebišov, LV 4170, vlastník Mesto Trebišov, ul. 1.
decembra, areál MŠ
Dátum výrubu: 9.1.2020
Dôvod výrubu:
Výrub dreviny druhu - javor sp., ktorý rástol v areáli MŠ na ul. 1 decembra v Trebišove sa
uskutočnil z dôvodu ohrozenia bezpečnosti tam pohybujúcich sa osôb, hlavne detí a učiteliek
z materskej školy. Strom bol v poškodenom zdravotnom stave, mal rozčesnutý dvoj kmeň,
z toho jedna časť bola suchá. Zrezaním len suchej časti stromu by sa narušilo ťažisko stromu
a hrozil by pád zvyšnej časti stromu. Preto sa pristúpilo k úplnému odstráneniu stromu. Na
vážne poškodenú drevinu upozorňovala správcu zelene riaditeľka MŠ. Fotodokumentácia –
príloha - Foto - poškodený javor MŠ. 1. decembra
Správne konanie o výrube:
Výrub dreviny sa uskutočnil na základe žiadosti správcu mestskej zelene - Technických
služieb mesta Trebišov, Hospodárskeho strediska, Gorkého 3070/57, 075 01 Trebišov
doručenej na Mestský úrad v Trebišove dňa 15.10.2019, ktorý v tomto konaní žiadal výrub 3
ks drevín (2x smrek sp. a 1x javor sp.).
Mesto Trebišov listom zo dňa 16.10.2019 zverejnilo na svojej internetovej stránke
upovedomenie o začatom správnom konaní. Mimovládne organizácie neoznámili svoju účasť
v konaní.
Správny orgán na základe úplnosti podania, listom zo dňa 23.10.2019 oznámil všetkým
známym účastníkom konania, začiatok konania v predmetnej veci (§ 18 ods. 3 správneho
poriadku a § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny) a nariadil miestnu obhliadku
v súlade s § 21 správneho poriadku na deň 07.11.2019.
Miestna obhliadka, z ktorej bola vyhotovená zápisnica, sa uskutočnila dňa 07.11.2019.
Požiadavka na výrub drevín bola posúdená zo všetkých hľadísk, najväčší dôraz bol kladený
na zistenie a posúdenie objektívnej potreby a nutnosti výrubu požadovaného množstva drevín.
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Rozhodnutie o výrube drevín bolo vydané Mestom Trebišov dňa 7.11.2019 a v lehote do 15
dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad v Trebišove, odbor starostlivosti o životné
prostredie nebolo podané podľa § 53 a § 54 správneho poriadku žiadne odvolanie proti
predmetnému rozhodnutiu.
V rozhodnutí je uložená žiadateľovi náhradná výsadba v počte 4 ks drevín druh: Lipa
malolistá „Rancho“ (Tilia cordata „Rancho“) – 2 ks na pozemku registra „C“ KN č. 2158/1
k. ú. Trebišov (Ul. Cintorínska – parčík), Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) – 2 ks na
pozemkoch registra „C“ KN č. 2257/1 a 3750/1 k. ú. Trebišov na svoje náklady,
v agrotechnicky vhodnom termíne (jar alebo jeseň), najneskôr do 12 mesiacov od výrubu.
Vyhodnotenie postupu výrubu javora sp. v areáli MŠ na ulici 1. decembra:
Pri výrube dreviny – javor sp. v areáli MŠ na ul. 1. decembra bol dodržaný zákon o ochrane
prírody a krajiny a správny poriadok. Drevina ohrozovala svojím poškodením a zlým
zdravotným stavom najmä bezpečnosť detí z MŠ a preto bolo rozhodnuté v správnom konaní
o jej odstránení. Výrub bol vykonaný v mimo vegetačnom období po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia.

Závery:
Pri výrube drevín – orecha kráľovského na ulici Jána Husa a javora sp. v areáli MŠ na ulici 1.
decembra bol dodržaný zákon o ochrane prírody a krajiny a správny poriadok. Výruby boli
vykonané v mimo vegetačnom období a hlavným dôvodom výrubov bolo značné poškodenie
zdravotného stavu drevín a tým bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka.

Prílohy:
Oznámenie o výrube - Orech kráľovský ul. Jána Husa + fotodokumentácia
Rozhodnutie o výrube - javor sp. MŠ 1. decembra + fotodokumentácia
V Trebišove, 25.6.2020

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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Poškodený javor MŠ 1. decembra

