
OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Študentská 2084/12, 961 08  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZV-OCDPK-2022/001284-006

Zvolen
18. 02. 2022

Rozhodnutie
o povolení výrubu stromov

Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie o povolení výrubu stromov podľa § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v telese cesty III. triedy č. 2568 na parcele
4998/1, v k. ú . Cerovo, v cca km 6,300 – 8,500, vpravo i vľavo pre žiadateľa Banskobystrická regionálna
správa ciest, a. s. Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica.

Účastníci konania:
1. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Výrok
Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „cestný správny orgán“),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy pre
pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti

spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
IČO 36836567 (ďalej aj „žiadateľ“),

vo veci povolenia výrubu stromov v telese cesty III. triedy č. 2568 na parcele 4998/1, v k. ú . Cerovo, v
cca km 6,300 – 8,500, vpravo i vľavo,

p o v o ľ u j e

podľa § 14 ods. 3 cestného zákona žiadateľovi zrealizovať výrub stromov v telese cesty III. triedy č. 2568
na parcele 4998/1, v k. ú . Cerovo, v cca km 6,300 – 8,500, vpravo i vľavo.

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina vydal
k zámeru záväzné stanovisko č. OU-KA-OSZP-2022/000165-002 zo dňa 12.01.2022, ktoré upravil
stanoviskom č. OU-KA-OSZP-2022/000165 zo dňa 16.02.2022.

Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií určuje nasledovné podmienky:



2 / 4

1. Výrub môže byť realizovaný až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15.04.2022.

2. Počas výrubu musí byť vždy zaistená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

3. Počas vykonávania výrubu nesmú byť na ceste III. triedy č. 2568 vytvárané pevné prekážky, prípadne
len na nevyhnutnú dobu za predpokladu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky reguláciou
cestnej premávky potrebným počtom spôsobilých, preukázateľne poučených a podľa príslušných
právnych noriem označených osôb.

4. Výrub realizovať len na cestnom pozemku cesty č. 591 bez zásahu do porastov za hranicou cestného
pozemku a oprávnenou osobou.

5. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Krupina, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina č. OU-KA-OSZP-2022/000165-002 zo dňa 12.01.2022 okrem bodu 1.

6. Jednotlivé úseky cesty, v ktorých sa bude vykonávať výrub, musia byť vždy označené dočasným
dopravným značením podľa Technických podmienok TP 6/2013 „Použitie dopravných značiek a
dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Pracovné miesto v obci Schéma B 5 a
Pracovné miesto mimo obec Schéma C 4 s prispôsobením konkrétnym podmienkam. V prípade, ak
si to bude vyžadovať situácia v cestnej premávke, regulácia cestnej premávky musí byť zabezpečená
dostatočným počtom spôsobilých, preukázateľne poučených a podľa príslušných právnych noriem
označených osôb.

7. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť vždy zreteľne označené podľa § 4 Vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

8. Výrub nevykonávať za zníženej viditeľnosti.

9. Drevná hmota nesmie byť ťahaná po vozovke cesty ani po odvodňovacích zariadeniach cesty (cestných
rigoloch, cestných priekopách, cestných svahoch, …).

10. Prípadné znečistenie, narušenie (poškodenie) cestného telesa cesty a jej súčastí (vozovka, cestná
priekopa, cestný rigol, cestný svah, priepust, …) bezodkladne odstraňovať.

11. Počas výrubu musí byť umožnený prístup vlastníkom (užívateľom) na ich pozemky (nehnuteľnosti).

12. Výrub vykonávať vždy s nasadením maximálneho počtu pracovníkov a mechanizmov.

Za dodržanie v tomto rozhodnutí uvedených podmienok zodpovedá Banskobystrická regionálna správa
ciest, a. s. Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 36836567.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok bude cestný správny orgán postupovať podľa
príslušných ustanovení cestného zákona.

Odôvodnenie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (ďalej aj
„žiadateľ“) doručila na Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa
29.11.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub stromov podľa § 14 zákona č. 135/1961 Z. z. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).
Dňom podania žiadosti bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) konanie v predmetnej veci začaté.
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Žiadateľ dňa 13.01.2022 predložil „Oznámenie o výrube stromov a krovín – stanovisko“ vydané Okresným
úradom Krupina, odborom starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina č. OU-KA-
OSZP-2022/000165-002 zo dňa 12.01.2022.

Cestný správny orgán požiadal Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie
o prehodnotenie podmienok stanoviska č. OU-KA-OSZP-2022/000165-002 zo dňa 12.01.2022,
čomu Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhovel listom č. OU-KA-
OSZP-2022/000165 zo dňa 16.02.2022.

Žiadateľ žiadosť odôvodnil tým, že v ochrannom pásme (20 m od osi vozovky) cesty III. triedy č. 2568
cca v km 6,588 – 8,300 na pozemku KNC č. 4998/1 v k. ú. Cerovo, mimo zastavaného územia obce,
po pravej i ľavej strane cesty sú popadané stromy, vývraty zo susedných pozemkov a vodného toku po
kalamite, ktoré zasahujú do telesa cesty a jej súčastí, niektoré stromy sú nebezpečne nahnuté a majú
porušenú koreňovú sústavu, hrozí pád týchto stromov na teleso cesty čím je ohrozená bezpečnosť cestnej
premávky.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „cestný správny orgán“),
ako príslušný miestny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) cestného zákona
v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku oznámil začatie konania známym účastníkom konania
a orgánom verejnej a štátnej správy a zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania listom
č. OU-ZV-OCDPK-2022/001284-003 zo dňa 20.01.2022.
Cestný správny orgán v oznámení poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu do podkladov
nahliadnuť a námietky a pripomienky môžu uplatniť na Okresnom úrade Zvolen, odbore cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej doprav a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán
v správnom konaní posúdil predmetnú žiadosť (podanie), priložené doklady, pripomienky a návrhy
účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli súhlasné a neboli vo vzájomnom
rozpore, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho poriadku právo podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia, podaním na Okresnom
úrade Zvolen, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Peter Pavelka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica, Slovenská
republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190 2190/3, 963 01 Krupina
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Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesy SR Levice, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1
Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo, Cerovo 260, 962 52 Cerovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica 1
Jaroslav Krupa, Cerovo 63, 962 52 Cerovo pri Krupine
Anna Cesnaková, Cerovo 72, 962 52 Cerovo pri Krupine
Zdenko Ďurovkin, Cerovo 262, 962 52 Cerovo pri Krupine
Andrej Degúľ, Malinovského 873/9, 963 01 Krupina
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický
rad 25, Jána Švermu, Zvolen


