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Rozhodnutie
o predĺžení platnosti rozhodnutia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti zo dňa 10.12.2021,
podľa ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a podľa § 89 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

predlžuje platnosť rozhodnutia
zn. OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020, do 31.03.2024,

ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín z dôvodu výstavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná –
Mníchova Lehota“ podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín za hranicami
zastavaného územia obcí Chocholná-Velčice, k. ú. Chocholná-Velčice, Veľké Bierovce, k.ú. Veľké
Bierovce, Trenčianske Stankovce, k. ú. Sedličná, Trenčianska Turná, k. ú. Trenčianska Turná a Mníchova
Lehota, k. ú. Mníchova Lehota, na území kde platí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň
ochrany.
Žiadateľom o predĺženie platnosti rozhodnutia je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa
ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 003328 (ďalej len „žiadateľ“).
Podmienky rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020 určené podľa § 82 ods. 12
zákona o ochrane prírody a krajiny sa nemenia.
Toto rozhodnutie o predĺženie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného rozhodnutia OU-TN-
OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020

Odôvodnenie
Dňa 10.12.2021 bola na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „orgán ochrany prírody“) doručená
žiadosť žiadateľa o predĺženie platnosti rozhodnutia zn. OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa
16.09.2020, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a
krajiny z dôvodu výstavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“.
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Rozhodnutím zn. OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020 bol udelený súhlas na výrub
drevín v nasledovnom rozsahu na pozemkoch podľa registra KN-C v nasledujúcich katastrálnych
územiach:

katastrálne územie: Chocholná-Velčice
CKN č. 2163/17 - celkovo 26 ks drevín, 116 m2 krov,

katastrálne územie: Veľké Bierovce
CKN č. 469/1, 512/1, 540/2, 512/2, 537, 539/3, 464, 379, 511, 529, 463, 462/2, 535/2, 513, 385/2, 385/3,
542/1, 383, 540/1, 381, 382, 514, 539/2, 377, 518, 372/1, 371/1 – celkovo 98 ks drevín, 1865 m2 krov,

katastrálne územie: Sedličná
CKN č. 356/1, 297/1 – celkovo 18 ks drevín, 220 m2 krov,

katastrálne územie: Trenčianska Turná
CKN č. 1513/2, 1513/1, 1512, 1510, 4378, 1459, 1509/1, 1575/3, 4369, 4231, 1517, 1035/17, 1137/1,
1512/1, 1511/2, 1100/2, 1549/2, 1102, 1103/1, 1103/30 – celkovo 82 drevín, 3 222 m2 krov,

katastrálne územie: Mníchova Lehota
CKN č. 1517, 3861, 1518 celkovo 32 drevín, 2 912 m2 krov.

Citované rozhodnutie bolo platné do 31. 03. 2022. Žiadateľ požiadal o jeho predĺženie do 31.03.2024.

Predĺženie platnosti rozhodnutia nie je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaťažené správnym poplatkom.

Podľa § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na
návrh účastníka konania predĺžiť ak:
a) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania rozhodnutia alebo
posledného predĺženia platnosti rozhodnutia,
b) účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 60 dní pred ukončením jeho platnosti,
c) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona,
d) nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránenými týmto zákonom.

Na vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti rozhodnutia musia byť splnené súčasne všetky vyššie
uvedené podmienky.

Orgán ochrany prírody listom OU-TN-OSZP3-2021/037201-002 z 21. 12. 2021 oznámil verejnou
vyhláškou začatie správneho konania účastníkom konania a súčasne ho zverejnil na internetovej stránke
Okresného úradu Trenčín, čím upovedomil o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o
to požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa mohli podľa § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od
zverejnenia uvedeného oznámenia, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.
Túto možnosť nevyužilo žiadne združenie s právnou subjektivitou.

Podklady rozhodnutia orgán ochrany prírody podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania a
dotknutým orgánom nezasielal, nakoľko v konaní nenastali žiadne skutočnosti, ku ktorým by bolo potrebné
sa vyjadriť a oboznámiť sa s nimi.

Orgán ochrany prírody po preštudovaní celého spisového materiálu môže konštatovať, že preskúmal
žiadosť a splnenie zákonných podmienok uvedených v § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny. Na
vydanie rozhodnutia boli splnené podmienky uvedené v § 89 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody
a krajiny - nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia, písm. c) zákona - nie sú
splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona a písm. d) zákona o
ochrane prírody - nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
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Žiadateľ svoju žiadosť predložil v súlade s § 89 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody, to znamená
požiadal najneskôr 60 dní pred ukončením platnosti rozhodnutia, ktorá končí 31. 03. 2022.

Na základe vyššie uvedeného zisťovania stavu veci orgán ochrany prírody rozhodol o predĺžení platnosti
rozhodnutia OU-TN-OSZP3-2020/014414-018 zo dňa 16.09.2020, tak ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie z dôvodu počtu účastníkov konania v počte viac ako dvadsať oznamuje v súlade s §
84 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny verejnou vyhláškou účastníkom konania vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie a
uverejnením na webovom sídle úradu.
Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania prostredníctvom obcí Chocholná-Velčice, Veľké
Bierovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota, vyvesením po dobu 15 dní
na ich úradných tabuliach spôsobom v mieste obvyklým. Po zvesení žiadame poslať verejnú vyhlášku
späť s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Vyvesené dňa....................... Zvesené dňa......................

.............................................. ...........................................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa , 010 01  Žilina, Slovenská
republika
Obec Chocholná-Velčice (OVM), Chocholná-Velčice , 913 04  Chocholná-Velčice, Slovenská republika
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11  Veľké Bierovce, Slovenská republika
Obec Trenčianska Turná (OVM), Trenčianska Turná 86, 913 21  Trenčianska Turná, Slovenská
republika
Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21  Mníchova Lehota, Slovenská republika
Obec Trenčianske Stankovce, Trenčianske Stankovce 362, 913 11  Trenčianske Stankovce, Slovenská
republika
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Na vedomie
Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3,
Piešťany
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1


