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Výrub drevín v ochrannom pásme plynovodu bude na pozemku parc. č. 1761/1 kat. úz. Abrahám pre
objednávateľa SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - stanovisko k plánovanému výrubu
drevín podľa § 47 ods.7 a 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dňa 29. 12. 2022 bolo tunajšiemu úradu doručené oznámenie o plánovanom výrube drevín žiadateľa Šataník, s.r.o.,
Bratislavská 18, 900 46 Most pri Bratislave na pozemku parc. č. 1761/1 kat. úz. Abrahám, lokalita UO00119. Bude
sa vykonávať výrub 26 ks označených drevín v ochrannom pásme plynovodu, ktoré sa nachádzajú priamo nad
potrubnými systémami plynovodov pre objednávateľa SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o OPaK“ ). Hrozí nebezpečenstvo porušenia potrubných systémov koreňovým systémom vzrastlých drevín
a následne ohrozenie majetku a zdravia. Oprávnenosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v súlade s § 11 ods.
1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tunajší úrad predmetné oznámenie zverejnil na svojom webovom sídle (úradnej tabuli Okresného úradu Galanta) a
súčasne na centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 30. 12. 2022 v súlade s § 47 ods. 7 zákona o OPaK.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
podľa § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o OPaK“ ) a podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje podľa § 47 ods. 8 písm. b) zákona o OPaK

podmienky uskutočnenia výrubu drevín na pozemkoch C-KN parc. č. 1761/1 kat. úz. Abrahám v ochrannom pásme
plynovodu, lokalita UO00119, nevyhnutného v súlade s § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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1. Plánovaná činnosť bude vykonávaná v území, na ktorom podľa § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej
ochrany. Na týchto územiach je potrebné dodržiavať ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o OPaK o všeobecnej ochrane
rastlín a živočíchov.
2. Z dôvodu bezpečnosti potrubných systémov plynovodu a ohrozenia majetku a zdravia bude na pozemku 1761/1
kat. úz. Abrahám, lokalita UO00119 vyrúbaných 26 ks označených drevín podľa prílohy č. 1 k tomuto stanovisku
( 22 ks borovica čierna, 3 ks tuja západná a 1ks smrek obyčajný).

3. Práce v ochrannom pásme plynovodu realizovať v období do 01. 03. 2023 a od 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023.

4. Počas výrubu je potrebné zabezpečiť, aby okolité dreviny, ktoré sa nebudú rúbať, neboli poškodzované
mechanizmami, ktoré sa používajú pri odstraňovaní drevín a preto je pri realizovaní prác potrebné postupovať v
zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

5. Zabezpečiť odstránenie drevnej hmoty a haluziny z pozemku hneď po zrealizovaní výrubu v súlade so zákonom
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

6. V prípade nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom
prostredí, je potrebné nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí
ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa §
65a ods. 2 písm. c) zákona o OPaK, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda.

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


