
Z Á P I S N I C A
z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 03.10 2013 
vo veci žiadosti vydania súhlasu na výrub drevín pre Obec Pusté Sady.

Miesto pojednávania: Pusté Sady, Hlavná ul., parc. reg. ,,C" č. 239, parc.reg. ,,E" č. 372, 
k.ú. Pusté Sady
Žiadosť zo dňa:  16.9.2013    evidovaná pod č. 115/2013
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Predmetom ústneho konania bolo zisťovanie skutkového stavu predmetných drevín 
určených na výrub z dôvodu:
• revitalizácie obce Pusté Sady, realizácie spevnených plôch
• nepriaznivý vplyv drevín na stavebné objekty

Špecifikácia drevín, ktoré majú byť vyrúbané (počet, druh, obvod kmeňa stromu 
meraného vo výške 130 cm nad zemou, plocha krov, fyziologicky stav drevín):

Picea pungenc – 16 ks, obvod kmeňa od 41 cm do 88 cm,
Picea abies – 2 ks, obvod kmeňa 51 cm,
Tinus nigra – 3 ks, obvod kmeňa 63 cm.

Vyjadrenie účastníkov konania, (zúčastnených osôb):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________

Vyjadrenie Obce Pusté Sady, Ing. Nemeček:
Obec Pusté Sady, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 
ochrany prírody na základe dnešného ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním vydá – nevydásúhlas na výrub predmetných drevín v zmysle § 47 ods. 3 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

*Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, prednostne v 
čase vegetačného pokoja – v termíne od 01.10. do 31. 03. 

ŽIADATE Ľ uskutoční náhradnú výsadbu: 14 ks stromov – Thuja occidentalis-
Smaragd a 10 ks okrasných drevín podľa vlastného výberu na pozemku parc. ,,C" 
235/2 k.ú. Pusté Sady a 16 ks stromov – Thuja occidentalis-Smaragd na  pozemku 
parc. ,,C" 235/5 k.ú. Pusté Sady.

Účastníci konania boli poučení v zmysle § 33  ods. 2 správneho poriadku (zákon č. 
71/1967 Zb.) o možnosti sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Zápisnica bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu prítomnými podpísaná.

Meno:                                                                                     Podpis:
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Ing. Nemeček Tomáš ...........................................
Vivodík Pavol ...........................................
Hudák František ...........................................
Szerencsésová Darina ...........................................

V Pustých Sadoch , dňa: 3.10.2013
Zapísala: Trubačová
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