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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie o podkladoch rozhodnutia.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredia (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti pre žiadateľa Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v
zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 (ďalej len
„žiadateľ“) a v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 zákona a § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

začatie správneho konania dňa 26.01.2022 vo veci vydania súhlasu na výrub krovitých porastov o výmere 561m2
a 197 drevín v k.ú. Brodské z dôvodu realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves
– štátna hranica SR/ČR“, UČS 11 (nžkm 71,600- 72,750).

Oznam o začatí konania bol zverejnený v zmysle § 82 ods. 7 na webovom sídle Okresného úradu Skalica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, sekcia správne konania. Občianske združenia podľa § 82 ods. 3 zákona neoznámili
účasť v konaní v stanovenej lehote.

Okresný úrad upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s obhliadkou krovitých porastov a drevín. Predmetný výrub
bol prejednaný s účastníkmi konania na ústnom pojednávaní dňa 28.01.2022 v Brodskom, ktorého predmetom bol
výrub krovitých porastov a drevín na úseku stavby UČS 12 (km 72,750 – 74,900).

Spoločenská hodnota krovitých porastov a drevín určených na výrub je 154 006,40eur. Okresný úrad navrhuje podľa
§ 48 ods. 1 zákona žiadateľovi v súhlase na výrub krovitých porastov a drevín povinnosť uhradiť finančnú náhradu
vo výške 46 200,00eur (slovom štyridsaťšesťtisícdvesto eur), ktorá bude príjmom na účet Obce Brodské.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu
je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o
životné prostredie na adrese ul. Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica každý pracovný deň v čase od 09:00 do 14:00
hod. Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno do 10 dní od dňa doručenia tohto
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oznámenia. V prípade, že sa v určenej lehote nevyjadríte resp. nepodáte dôkazy na svoju obhajobu tunajší správny
orgán rozhodne vo veci v zmysle platných právnych predpisov.

Príloha:
1. Zoznam krovitých porastov a drevín určených na výrub, ich druh, počet, obvod meraný vo výške 130 cm nad
zemou a výpočet spoločenskej hodnoty.
2. Situácia nžkm 71,600 – nžkm 72,500.
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