OKRESNÝ ÚRAD SKALICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Skalica

OU-SI-OSZP-2022/000006-007

07. 02. 2022

Rozhodnutie
Verejná vyhláška.
Súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Popis konania / Účastníci konania
1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 34
Výrok
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 68 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti spoločnosti Železnice Slovenskej republiky,
so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská
cesta 27, 831 04 Bratislava 34, IČO: 35 729 023 doručenej na okresný úrad dňa 27.12.2021 podľa § 47 ods. 3 a §
48 ods. 1 zákona, v súlade s § 26, § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) vydáva
súhlas
žiadateľovi spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení
spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 34, IČO: 35 729 023 (ďalej
len „žiadateľ“) na výrub krovitých porastov o výmere cca 345m2 a 237ks drevín na pozemkoch v k.ú. Brodské tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese č. 01 a č. 02. Tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, príloha
č. 1 a č. 2 rozhodnutia.
Druhové zloženie krovitých porastov je slivka trnková, ruža šípová, bršlen európsky, hloh jednosemenný, vŕba
popolová. Výmera krovitých porastov je uvedená v tabuľke č. 1. Táto tabuľka tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia, príloha č. 3 rozhodnutia.
Druhove zloženie drevín je vŕba krehká (Salix fragilis). topoľ sivý (Populus x canescens), brest väzový (Ulmus
laevis), topoľ čierny (Populus nigra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá
(Tilia cordata), hruška obyčajná (Pyrus communis), topoľ osikový (Populus tremula), jabloň domáca (Malus
domestica), dub letný (Quercus robur), slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera), vŕba (salix). Špecifikácia drevín,
druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou je uvedený v tabuľke č. 2. Táto tabuľka tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, príloha č. 3 rozhodnutia.
V súlade s § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje bližšie podmienky vykonávania výrubu zabezpečujúce ochranu
prírody a krajiny:

1. Výrub bude uskutočnený na náklady žiadateľa v období mimo vegetačného obdobia, t.j. do konca marca 2022,
prípadne od 1.októbra do konca februára bežného roka, najneskôr do konca februára 2025. V prípade z rôznych
prevádzkových príčin, ak by došlo k výrubu krovitých porastov a drevín vo vegetačnom období (medzi prvým
marcom a prvým októbrom), je potrebné vopred dohodnúť jeho rozsah a na mieste urobiť spoločnú obhliadku s
pracovníkom správy ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie Malacky.
2. V prípade prác, ktoré súvisia s výrubmi vo vymedzenom období je potrebné konzultovať so zástupcom ŠOP
SR, Správa CHKO Záhorie Malacky aj nepriame činnosti. Napríklad, kde založiť sklad dreva, drevnej hmoty, kde
prípadne štiepkovať, parkovať mechanizmy a podobne.
3. Počas výrubu nepríde k poškodeniu iných porastov, objektov a zariadení, ktoré podliehajú súhlasu tunajšieho
úradu.
4. Výrub a odvoz drevnej hmoty uskutočniť tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá finančnú náhradu:
a) Finančnú náhradu vo výške 100 000,- € (slovom sto tisíc eur), ktorá je splatná v termíne do 90 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Obce Brodské vedený v Prima banka, a.s. Slovensko, IBAN:
SK SK61 5600 0000 0026 0471 7001.
b) Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o úhrade finančnej náhrady v termíne 7 dní od jej uskutočnenia.
Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa osobitných právnych predpisov.
V prípade dôvodov uvedených v § 89 zákona môže okresný úrad z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo
zrušiť.
Odôvodnenie
Na okresný úrad bola dňa 27.12.2021 doručená žiadosť spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, so sídlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava 34, IČO: 35 729 023 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov a drevín na pozemkoch v
k.ú. Brodské. Dôvodom výrubu je realizácia stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves –
štátna hranica SR/ČR“, UČS 12 (km 72,750 – 74,900). Súčasťou stavby bude komplexná modernizácia železničnej
trate a zariadení tak, aby boli zlepšené technické parametre stavieb a zariadení železničnej infraštruktúry a splnené
požiadavky pre interoperabilitu s dosiahnutím medzinárodných štandardov. K žiadosti bola doložená špecifikácia
drevín, ktoré sa majú vyrúbať, ich druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou a výmera a druhové
zloženie krovitých porastov a koordinačný výkres stavby č. 1 (nžkm72,750 – 73,560) a č. 2 (nžkm 73,560 – 74,504)
s vyznačením drevín a krovitých porastov určených na výrub. Dňa 27.1.2022 žiadateľ doručil na okresný úrad
na základe aktualizovaného dendrologického výskumu aktualizovanú tabuľku drevín (237ks) a krovitých porastov
(345m2) určených na výrub, ktoré nie sú v priamom obvode dráhy.
Časť záujmového územia sa nachádza v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Záhorské Pomoravie a platí tu 1. stupeň
ochrany v zmysle zákona, ostatná časť záujmového územia sa v zmysle zákona nachádza v 1. stupni územnej
ochrany.
V súlade s § 82 ods. 7 zákona bola zverejnená informácia o začatí správneho konania listom č. OU-SIOSZP-2021/001358-002 zo dňa 30.12.2021 na internetovej stránke OÚ Skalica, odbor starostlivosti životného
prostredia, sekcia správne konania. Občianske združenia podľa § 82 ods. 3 zákona neoznámili účasť v konaní v
zákonom stanovenej lehote.
Okresný úrad oznámil začatie správneho konania verejnou vyhláškou a pre zistenie skutočného stavu veci zvolal
miestne šetrenie spojené s miestnou obhliadkou listom OU-SI-OSZP-2022/000006-004 zo dňa 11.01.2022. Na
miestnom šetrení konanom dňa 28.01.2022 bol posúdený dôvod podanej žiadosti na výrub krovitých porastov a
drevín, bola preverená plocha a druhové zloženie krovitých porastov. Miestneho šetrenia sa zúčastnili zástupkyne
splnomocneného zástupcu, zástupcovia žiadateľa ŽSR Bratislava, zástupca SVP Bratislava, SPM Malacky, zástupca
ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, prednosta obecného úradu v Brodskom a zástupcovia dodávateľa stavby JV ICM
– Váhostav. Všetci prítomní s predmetným výrubom súhlasili bez pripomienok.
ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie sa vyjadrila listom CHKO/ZA/018 001/2022 zo dňa 1.02.2022, v ktorom uvádza:
Identifikácia územia a charakter činnosti
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Predmetné územie podľa geomorfologického členenia územia Slovenskej republiky sa nachádza v provincii
Západopanónska panva, subprovincii Viedenská kotlina, oblasti Juhomoravská panva, celku Dolnomoravský úval,
oddiel Dyjsko-moravská niva.
Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny
Železnice Slovenskej republiky plánujú realizovať modernizáciu železničnej trate na úseku cžkm 72,750 – 74, 900
ktorá bude spojená s odstránením stromov a krovitých porastov.
Podľa dodanej dokumentácie pre povolenie stavby ide o potenciálny výrub 237 stromov s druhovou skladbou:
brest väzový (Ulmus laevis), dub letný (Quercus robur), hruška obyčajná (Pyrus communis), jabloň domáca (Malus
domestica), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), slivka
čerešňoplodá (Prunus cerasifera), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osikový (Populus tremula), topoľ sivý (Populus
x canescens) a vŕba krehká (Salix fragilis). Navrhované dreviny a porasty krov na výrub v prevažnej miere rastú v
ochrannom pásme železníc (60 m vzdialenosť od hranice obvodu dráhy) podľa ustanovenia § 5 ods. 1 a ods. 3 písm.
a) zákona č. 513/2009 Z.z. Ten istý zákon v § 6 odsek 2 obmedzuje pestovanie stromov presahujúcich výšku 3 metre.
ŽSR napriek tomu v snahe šetrného prístupu k prírodnému prostrediu tieto stromy ošetrovala iba v nutnej miere.
Zástupca ŽSR spresnil žiadosť o výrub stromov a porastov krovín, že ide len o potenciálny výrub. K spresneniu
výrubu ma dôjsť až po potvrdení potreby výrubu počas realizácie modernizácie.
Stromy a kry a to aj vo forme líniovej zelene predstavujú hniezdny, potravný a úkrytový biotop pre mnohé druhy
živočíchov, najmä vtákov. Pri vyjadreniach k výrubom preto obmedzujeme rozsah výrubu na nevyhnutnú mieru a
jeho realizáciu posúvame na mimohniezdne obdobie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu ustanovení
§ 35 zákona napr. o rušenie chránených živočíchov v jeho prirodzenom areáli, resp. poškodzovanie či likvidovanie
hniezd a pod. Vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon uvádza za optimálne obdobie na
výrub drevín od 1. októbra do konca februára bežného roka (viď § 22 ods. 11 vyhlášky). Vzhľadom k tomu, že
na modernizácií železničnej trate sa v úseku už intenzívne pracuje vylučujeme zahniezdenie prioritne chránených
druhov, ako sú hája červená a hája tmavá kvôli vyrušovaniu.
Návrh riešenia
Vzhľadom k jednorazovému odstráneniu časti drevín a porastov krovín súhlasíme s navrhovaným výrubom, ktorý
bude až v priebehu realizácií stavby spresnený. Žiadame prioritné výruby vykonať v období mimo hlavnú hniezdnu
sezónu, teda do konca marca a neodstraňovať dreviny a krovité porasty v období apríl - september.
Ak je z rôznych prevádzkových príčin nevyhnutné realizovať výrub v období medzi 1. aprílom a prvým októbrom, je
potrebné vopred dohodnúť jeho rozsah a na mieste urobiť spoločnú obhliadku s pracovníkom správy CHKO Záhorie.
V takom prípade môže nastať situácia, že v mieste požadovaného výrubu bude napríklad hniezdo prioritného druhu.
To by výrub znemožnilo a mohol by sa vykonať len v nevyhnutnej miere. Pre väčšinu druhov dravcov určujeme
ochrannú zónu okolo hniezda 300 m. V tomto prípade by to bolo vždy vecou dohody. Každopádne môžu nastať
situácie, ktoré výruby obmedzia a posunú na mimohniezdne obdobie, resp. vyhniezdenia daného druhu. V prípade
bežných druhov, ktoré nie sú prioritné (nevyhlasuje sa pre ne chránené vtáčie územie, nie sú druhy EÚ významu,
národného významu a pod.) je postup jednoduchší, v prípade, že to situácia umožní dajú sa spraviť opatrenia na
mieste, aby hniezdenie nebolo podľa možnosti zmarené. Ale aj tu je potrebné počítať s obmedzeniami v čase
hniezdenia. V prípade prác, ktoré súvisia s výrubmi vo vymedzenom období je potrebné konzultovať so zástupcom
Správy aj nepriame činnosti. Napríklad, kde založiť sklad dreva, drevnej hmoty, kde prípadne štiepkovať, parkovať
mechanizmy a podobne. Aby aj neúmyselne nedošlo k vyrušovaniu nad únosnú mieru. Pripomíname že spoločenská
hodnota drevín sa uhrádza za dreviny odstránené a nie za dreviny, na ktoré bol vydaný žiadateľovi súhlas ich
odstrániť.
Spoločenská hodnota krovitých porastov určených na výrub v zmysle prílohy č. 36 a 38 k vyhláške MŽP SR č.
170/2021, ktorou sa vykonáva zákon je 7 534,80eur, spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 280 774,90eur.
Podľa § 48 ods. 1 zákona uložil správny orgán žiadateľovi v súhlase na výrub krovitých porastov a drevín povinnosť
uhradiť finančnú náhradu vo výške 100 000,- eur (slovom stotisíc eur), pretože žiadateľ nemá priestor pre náhradnú
výsadbu na svojom pozemku a ani Obec Brodské nedisponuje s pozemkami vhodnými na náhradnú výsadbu vo
svojom územnom obvode. Pri určení výšky finančnej náhrady okresný úrad prihliadal na to, že v rámci celej dĺžky
stavby nejde o taký rozsah výrubu, ktorý by výrazne zmenil štruktúru krajiny a nejde o lokalitu osobitne významnú
z hľadiska záujmov ochrany prírody.
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Správny poplatok podľa položky 161 sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,- € bol uhradený e-kolkom bankovým prevodom.
Na základe skutočností uvedených v odôvodnení správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Doplnenie rozdeľovníka:
Právoplatné rozhodnutie sa doručí:
1. SIŽP – OPaK, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
2. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky
Prílohy:
1. Situácia č. 01.
2. Situácia č. 02.
3. Tabuľka č. 1 a č. 2.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia
na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Štefánikova č. 2157/20, 909 01 Skalica. Toto
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Obec Brodské zabezpečí v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuly
obce dňom doručenia po dobu 15 dní. Deň vyvesenia a zvesenia na rozhodnutí potvrdiť a zaslať na Okresný úrad
Skalica, odbor starostlivosti o ŽP. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa
REMING CONSULT a.s., pracovisko BA, Trnavská cesta 27 , 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská
republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Obec Brodské (OVM), Školská 0/1030, 908 85 Brodské, Slovenská republika
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