Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbiel číslo .......... z dňa ................. o
podrobnejších podmienkach výrubu drevín
Obecné zastupiteľstvo v Podbieli podľa § 6 ods.l a § 4 ods.3 písm.h/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):
ČI. 1 Účel nariadenia
(1) Účelom nariadenia je ochrana životného prostredia, predchádzanie krádežiam drevnej hmoty a
upravenie postupu a povinností účastníkov pri výrube drevín, vykonávaného na základe vydania
rozhodnutia o súhlase na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v katastrálnom území obce Podbiel (ďalej len „rozhodnutie“).
(2) Účastníkmi výrubu sa podľa tohto nariadenia rozumejú žiadateľ o výrub drevín (ďalej len
„žiadateľ“), právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce vlastný výrub drevín (ďalej len
„drevorubač“), Komisia pre ochranu životného prostredia Obecného zastupiteľstva v Podbieli
(ďalej len „komisia“) a Obec Podbiel (ďalej len „Obec Podbiel“).
ČI. 2
Postup a povinnosti účastníkov pred vydaním rozhodnutia
(1)

Žiadateľ o výrub k žiadosti o vydanie rozhodnutia o súhlase na výrub drevín (ďalej len
„žiadosť“) podanej obecnému úradu podľa vyhl. č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, priloží:
a. doklad potvrdzujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa bude výrub uskutočňovať,
b. ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku podľa ods.l písm.a/, súhlas nadpolovičnej
väčšiny spoluvlastníkov s výrubom vyjadrený ich podpisom na žiadosti; ak je
spoluvlastníkom Obec Podbiel, vyžaduje sa súhlasné uznesenie obecného zastupiteľstva,
c. geodetom vykonané a potvrdené vyznačenie parcely, na ktorej sa bude výrub drevín
uskutočňovať,
d. potvrdenie odborného lesného hospodára pre územie obce Podbiel o vyznačení, počte a
druhovom určení drevín označených na výrub,
e. názov podnikateľského subjektu, ktorý bude výrub drevín uskutočňovať, ak výrub nebude
uskutočňovať žiadateľ osobne.

(2)

K vyznačovaniu parcely, na ktorej sa bude výrub drevín uskutočňovať podľa ods.l písm.c/
nariadenia a k vyznačovaniu drevín určených na výrub odborným lesným hospodárom podľa ods.l
písm.d/, nariadenia, prizve žiadateľ komisiu, ktorá svoju prítomnosť potvrdí na písomných
dokladoch o vykonaní týchto úkonov uvedením mena člena komisie, dátumu a podpisu. Výmera
parcely v m po jej zameraní geodetom musí byť totožná s výmerou podľa listu vlastníctva.
ČI. 3
Postup a povinnosti účastníkov po vydaní rozhodnutia

Žiadateľ je po vydaní rozhodnutia, ktoré nadobudne právoplatnosť. Povinný oznámiť obecnému
úradu deň, kedy začne s výrubom drevín. Žiadateľ je tiež povinný oznámiť obecnému úradu
skončenie výrubu drevín.
(2)
Žiadateľ je po vykonanej ťažbe povinný neodkladne zbytky drevín uložiť, okolie ťažby upraviť
a rozrušený povrch pôdy uviesť do pôvodného stavu. Ak má žiadateľ splnenie tejto povinnosti
zmluvne ošetrené s drevorubačom, za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný drevorubač.
(1)
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Kontrolou splnenia tejto povinnosti vždy vykoná komisia.
(3) O vykonanej kontrole podľa čl.3 ods.2 nariadenia urobí komisia záznam na rozhodnutí uloženom
na obecnom úrade.
(4) Obecný úrad môže po oznámení termínu začatia výrubu drevín poveriť komisiu vykonaním
kontroly dodržiavania podmienok výrubu žiadateľom alebo drevorubačom ustanovených vo
vydanom rozhodnutí.

ČI. 4. Náhradná výsadba
(1) V súhlase na výrub drevín obec určí lokalitu pre náhradnú výsadbu, ďalej primeranú náhradnú
výsadbu vo výške 20 % z vyznačených drevín určených na výrub a druhové zloženie drevín.

ČI. 5 Finančná záloha
(1) Pred vydaním rozhodnutia zloží žiadateľ na obecnom úrade finančnú zálohu vo výške 6,50 € za
jeden strom. O zložení zálohy vydá obecný úrad žiadateľovi potvrdenie.
(2) Ak žiadateľ splní povinnosť ustanovenú v čl.3 ods.2 nariadenia, zložená finančná záloha mu
bude vrátená. Zo zloženej finančnej zálohy konkrétnym žiadateľom sa nesmie vytvárať rezerva.

ČI. 6 Sankcie
(1) Za nesplnenie alebo porušenie povinností ustanovených v čl.3 ods.l, 2, čl.4 ods.l, čl.8 ods.l,
môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 33 € (§ 48 zákona č.372/1990 Zb. o
priestupkoch).
(2) Ak povinnosť ustanovenú v čl.3 ods.l, 2, čl.4 ods.l, čl.8 ods.l nesplní alebo poruší právnická
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, môže jej byť uložená pokuta do výšky
6638 € (§ 13 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
ČI. 7
Spoločné ustanovenia
(1) Drevorubač pri vykonávaní výrubu drevín je povinný kedykoľvek sa preukázať právoplatným
rozhodnutím.
(2) Komisia sa musí pri plnení oprávnení podľa tohto nariadenia preukázať splnomocnením,
podpísaným starostom obce.
(3) Kde sa v tomto nariadení používa výraz komisia, rozumie sa tým aj jednotlivý člen komisie.
(4) Obecný úrad pri vydávaní rozhodnutia vždy poučí žiadateľa o povinnostiach ustanovených
týmto nariadením, o čom sa vyhotoví záznam.

ČI. 8

Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté iné povinnosti účastníkov podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a vyplývajúcich z podmienok výrubu určených v rozhodnutí.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
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Podbieli číslo .......... z dňa ............... a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli obce.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Podbiel č.
1/2008 zo dňa 25. Januára 2008.
V Podbieli, ....................
Slavomír Korčuška starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: ..................
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: .................
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