
O B E C     K U C H Y Ň A 
Obecný  úrad,  900 52   Kuchyňa 220   

Č.j. 149/18          V Kuchyni 05.03.2018  

 

Vec  

Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Dňa 14.02.2018 podal VÝVRATY, a.s. so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, na 

tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na pozemku parc.č. 9510 a 9764 v  kat. úz. 

Kuchyňa.  

 

          Obec Kuchyňa ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny 

orgán“) v zmysle § 2 písm. f) zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 69 písm. d) zák.č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 

ods. 3 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“)  
  

o z n a m u j e 
 

 účastníkom konania, dotknutým orgánom začatie konania o výrube drevín podľa § 47 ods. 3 

zákona na výrub drevín (podľa prílohy č.1), nakoľko ohrozujú majetok a životy občanov a na základe 

toho nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

14. marca 2018 o 9,00 hod. 

 

so stretnutím na uvedenom pozemku.   

 

        Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a oboznámiť sa s dokumentáciou výrubu drevín pred 

dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Kuchyni, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, v pondelok od 

8,00 do 15,00 hod., v stredu od 8,00 do 16,00 hod. a pri ústnom konaní.  

 V súlade s § 82 ods.7 zákona zverejňuje Obec Kuchyňa túto informáciu o začatí správneho 

konania na svojej internetovej stránke www.obeckuchyna.sk.  

 Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a 

zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr pri ústnom 

konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy.  

Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania  neoznámi v určenej 

lehote svoje stanovisko k navrhovanému výrubu, má tunajší úrad za to, že s výrubom drevín z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Podľa § 82 ods. 5 zákona, Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o 

plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Róbert   B u j n a 

                                                                                                starosta obce            



 

Doručí sa: 

1. VÝVRATY, a.s. so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava  

2. OÚ Malacky,  odbor starostlivosti o životné  Záhorácka 2942/60A, Malacky  

3. CHKO Malé Karpaty, Štúrova 205/115, 900 01 Modra 

4. tu  

 

 

 

 

 

    
Príloha č.1 

Cesta na Vývrat - v  CHKO a CHVU Malé Karpaty   

Druh dreviny   Obvod počet Zdravotný stav 

Slovenský názov Latinský názov d1,3 cm ks   

čerešňa vtáčia cerasus avium 44 20 - 

  

 

56 21   

    69 12   

agát biely 

 robinia 

pseudoacacia 44 6 26-60% 

    56 13 26-60% 

jaseň štíhly fraxinus excelsior 44 8   

  

 

56 15   

  

 

69 3   

    82 3   

hrab obyčajný carpinus betulus 44 6   

  

 

56 3   

  

 

82 3   

  

 

106 1   

    290 1 nad 60%,rozštiepený, ohrozuje cestu 

javor poľný acer campestre 44 5   

  

 

56 7   

  

 

69 5   

  

 

82 1   

  

 

94 2   

    106 1   

topoľ osikový populus tremula 44 1   

  

 

56 1   

    82 6   

jelša lepkavá alnus glutinosa 44 3   

    56 1   

dub letný quercus robur 106 2   

jabloň planá malus sylvestris 94 1   

slivka obyčajná prunus domestica 69 1   

vŕba rakyta salix caprea 56 24 26-60% 

  

 

69 4 26-60% 

  

 

82 1 26-60% 

  

 

94 3 26-60% 



    157 1 26-60% 

     Kry - v  CHKO a CHVU Malé Karpaty     

Druh dreviny   výška plocha Zdravotný stav 

Slovenský názov Latinský názov cm m2   

trnka obyčajná prunus spinosa 200 650   

hloh obyčajný  crataegus laevigata 200 650   

lieska obyčajná  corylus avellana 350 650   

vŕba rakyta salix caprea 350 650   

baza čierna  sambucus nigra 200 300   

ruža šípova rosa canina 100 50   

ostružina černica rubus fruticosus 50 50   

     Cesta na vývrat- po CHKO       

Druh dreviny   Obvod počet Zdravotný stav 

Slovenský názov Latinský názov d1,3 cm ks   

agát biely 

 robinia 

pseudoacacia 44 86 26-60% 

    56 100 26-60% 

    69 53 26-60% 

    82 14 26-60% 

    94 13 26-60% 

    106 7 26-60% 

    119 1 26-60% 

jaseň štíhly fraxinus excelsior 44 2   

    56 2   

    82 1   

čerešňa vtáčia cerasus avium 44 3   

    56 2   

javor horský acer pseudoplatanus 44 1   

javor poľný acer campestre 56 1   

          

     Kry – po CHKO         

Druh dreviny   výška plocha Zdravotný stav 

Slovenský názov Latinský názov cm m2   

trnka obyčajná prunus spinosa 200 400   

baza čierna  sambucus nigra 200 50   

ruža šípova rosa canina 150 50   

 


