OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP3-2021/005769-012

08. 01. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad“), ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 68 písm. n) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti
Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice (ďalej len „žiadateľ“), konajúc v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“), podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona
mení
rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018, ktorým bol žiadateľovi
vydaný súhlas na výrub 37 ks stromov druhu Topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“) s obvodmi kmeňov
291 cm, 138 cm, 308 cm, 242 cm, 183 cm, 215 cm, 233 cm, 164 cm, 175 cm, 368 cm, 335 cm, 435 cm, 318 cm, 165
cm, 229 cm, 160 cm, 256 cm, 204 cm, 367 cm, 202 cm, 254 cm, 224 cm, 245 cm, 57 cm, 291 cm, 282 cm, 208 cm,
212 cm, 141 cm, 233 cm, 183 cm, 145 cm, 243 cm, 130 cm, 230 cm, 195 cm a 155 cm meranými vo výške 130 cm
nad zemou a krovitý porast o celkovej plošnej výmere 24 m² s výškou do 300 cm nad zemou, rastúcich na pozemku
parc. reg. „C“ č. 4260/2, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve Mesta Košice, MČ Košice – Nad Jazerom,
vo výrokovej časti nasledovne,
1. V časti I bod 1 sa termín „31.12.2020“ nahrádza novým termínom „31.12.2022“.
2. V časti II bod 1 sa termín „31.12.2020“ nahrádza novým termínom „31.12.2022“.
3. V časti II bod 5 sa termín „31.01.2021“ nahrádza novým termínom „31.01.2023“.
Ostatné podmienky a náležitosti rozhodnutia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa
13.12.2018 zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2018/039159
zo dňa 13.12.2018.
Odôvodnenie
Dňa 15.10.2020 bola na okresný úrad doručená žiadosť žiadateľa o zmenu rozhodnutia č. OU-KEOSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 37 ks stromov druhu Topoľ čierny
„Italica“ (Populus nigra „Italica“) s obvodmi kmeňov 291 cm, 138 cm, 308 cm, 242 cm, 183 cm, 215 cm, 233 cm,
164 cm, 175 cm, 368 cm, 335 cm, 435 cm, 318 cm, 165 cm, 229 cm, 160 cm, 256 cm, 204 cm, 367 cm, 202 cm,
254 cm, 224 cm, 245 cm, 57 cm, 291 cm, 282 cm, 208 cm, 212 cm, 141 cm, 233 cm, 183 cm, 145 cm, 243 cm, 130

cm, 230 cm, 195 cm a 155 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a krovitý porast o celkovej plošnej výmere
24 m² s výškou do 300 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. reg. „C“ č. 4260/2, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve
Mesta Košice, MČ Košice – Nad Jazerom.
Požadovaná zmena rozhodnutia spočíva v predĺžení termínu výrubu stromov a uskutočnenia náhradnej výsadby, a
ktorú žiadateľ odôvodnil nasledovne: Pôvodný termín výrubu a náhradnej výsadby bol okresným úradom stanovený
do 31.12.2020. Žiadateľ uvedený termín dodržať nevie. Dôvodom je Uznesenie Krajského súdu o zamietnutí návrhu
na priznanie odkladného účinku správnej žalobe zo dňa 13.05.2019, doručené žiadateľovi 09.10.2020. Samotný
proces vybavovania finančných prostriedkov a verejného obstarávania na výrub stromov je časovo náročný a
zdĺhavý, ako aj náhradná výsadba nemôže byť uskutočnená v decembri.
Súčasťou podania boli nasledovné podklady:
- Uznesenie Krajského súdu v Košiciach Sp. zn. 7S/15/2019, IČS: 7019200337;
- Kópia Rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018.
Okresný úrad po preskúmaní predložených podkladov zverejnil v zmysle § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej
stránke informáciu o začatí správneho konania dňa 16.10.2020, pričom stanovil lehotu 5 pracovných dní na doručenie
písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní. V stanovenej
lehote sa do konania prihlásili Občianske združenie NUFIA, Bankov č. 4089, P.O.BOX N – 24, 040 21 Košice (ďalej
len „OZ NUFIA“), Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Košice 2013, Pokroku č. 7, 040 11 Košice
(ďalej iba „SZOPK ZO Košice 2013“) a Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova č. 3/b, 811 06
Bratislava (ďalej iba „OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa“), ktoré splnili podmienky pre účasť v konaní podľa zákona.
Listom zo dňa 23.10.2020 doručeným okresnému úradu elektronickou poštou dňa 23.10.2020 OZ NUFIA požiadalo
o zaslanie kópie podkladov v uvedenom správnom konaní v zmysle § 23 správneho poriadku. Okresný úrad
požiadavke o zaslanie podkladov nevyhovel, nakoľko znenie § 23 ods. 2 správneho poriadku neukladá správnemu
orgánu požiadavke o zaslanie kópií podkladov vyhovieť. Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo sa
dostaviť na správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne im budú poskytnuté aj kópie
požadovaných dokumentov. OZ NUFIA svoje právo nahliadnuť do spisu nevyužilo.
Podklady požadované podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov boli OZ NUFIA poskytnuté v
zákonom stanovenej lehote.
SZOPK ZO Košice 2013 a OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa v prihlásení do konania žiadali v zmysle § 33 ods. 2
správneho poriadku o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia, aby sa k nim mohli vyjadriť.
K uvedenej požiadavke uvádza okresný úrad nasledovné:
Listom okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2020/046541-009 zo dňa 14.12.2020 bolo v súlade s § 33 ods. 2
správneho poriadku oznámené, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to do 3 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, pričom zároveň bolo oznámené, že v zmysle Usmernenia generálneho
riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri
poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike č. SVSOMSZV1-2020/004886 z 30. októbra 2020 je možné sa s podkladmi rozhodnutia oboznámiť telefonicky v uvedenej
lehote v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. čísle 6001 327 alebo mailom na adriana.krall@minv.sk, v súlade
s § 23 ods. 1 správneho poriadku na okresnom úrade.
Okresný úrad požiadavke o zaslanie podkladov nevyhovel, nakoľko znenie § 23 ods. 2 správneho poriadku neukladá
správnemu orgánu povinnosť požiadavke o zaslanie kópií podkladov vyhovieť. Účastníci konania a ich zástupcovia
majú právo sa dostaviť na správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne mu budú
poskytnuté aj kópie požadovaných dokumentov na základe telefonickej, alebo emailovej žiadosti. OZ Nádej pre Sad
Janka Kráľa a SZOPK ZO Košice 2013 však svoje právo nevyužili.
Listom č. OU-KE-OSZP3-2020/046541-008 zo dňa 11.11.2020 okresný úrad v zmysle § 18 ods. 3 oznámil začatie
správneho konania a súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky. Zároveň upozornil všetkých
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účastníkov na možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bolo doručené všetkým účastníkom
konania.
Správny orgán listom č. OU-KE-OSZP3-2020/046541-009 zo dňa 14.12.2020 oznámil všetkých účastníkom
konania, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k
podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to v lehote 3 pracovných dní odo dňa
doručenia predmetného oznámenia. V stanovenej lehote sa z účastníkov konania k podkladom rozhodnutia nikto
nevyjadril.
Vzhľadom na skutočnosť, že správny orgán predpokladal, že z objektívnych príčin, nebude môcť vo veci rozhodnúť
v 60 - dňovej lehote, požiadal o predĺženie lehoty o 4 mesiace. S predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia boli
všetci známi účastníci konania upovedomení listom č. OU-KE-OSZP3-2020/0046541-10 zo dňa 15.12.2020.
Listom zo dňa 29.12.2020 doručeným okresnému úradu elektronickou poštou dňa 29.12.2020 OZ NUFIA opätovne
požiadalo o zaslanie podkladov v rámci správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2020/0046541 - žiadosť o zmenu
rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2018/039159, v zmysle § 23 správneho poriadku. Okresný úrad požiadavke o
zaslanie podkladov nevyhovel, nakoľko znenie § 23 ods. 2 správneho poriadku neukladá správnemu orgánu
požiadavke o zaslanie kópií podkladov vyhovieť. Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo sa dostaviť na
správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne im budú poskytnuté aj kópie požadovaných
dokumentov. OZ NUFIA svoje právo nevyužilo.
Podklady požadované podľa zákona o slobode informácií v uvedenom liste boli OZ NUFIA poskytnuté v zákonom
stanovenej lehote.
Okresný úrad zhodnotil vyššie uvedené podklady jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a dospel k tejto správnej
úvahe.
Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018 vydal žiadateľovi súhlas na
výrub 37 ks stromov druhu Topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“) s obvodmi kmeňov 291 cm, 138 cm,
308 cm, 242 cm, 183 cm, 215 cm, 233 cm, 164 cm, 175 cm, 368 cm, 335 cm, 435 cm, 318 cm, 165 cm, 229 cm,
160 cm, 256 cm, 204 cm, 367 cm, 202 cm, 254 cm, 224 cm, 245 cm, 57 cm, 291 cm, 282 cm, 208 cm, 212 cm, 141
cm, 233 cm, 183 cm, 145 cm, 243 cm, 130 cm, 230 cm, 195 cm a 155 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou
a krovitý porast o celkovej plošnej výmere 24 m² s výškou do 300 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. reg.
„C“ č. 4260/2, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve Mesta Košice, MČ Košice – Nad Jazerom.
Voči rozhodnutiu Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018 bolo podané
odvolanie. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov (ďalej len "odvolací orgán") rozhodnutím č. OUKE-OOP3-2019/013776 zo dňa 18.03.2019 v znení jeho opravy OU-KE-OOP3-2019/13206 zo dňa 08.04.2019
predmetné rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa
13.12.2018 tak nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2019.
Následne bola voči rozhodnutiu odvolacieho orgánu č. OU-KE-OOP3-2019/013776 zo dňa 18.03.2019 v znení jeho
opravy OU-KE-OOP3-2019/13206 zo dňa 08.04.2019 podaná SZOPK ZO Košice 2013 v zastúpení advokátom
JUDr. Romanom Frnčom, Uralská 11, 040 12 Košice správna žaloba, doručená Krajskému súdu v Košiciach dňa
14.05.2019, súčasťou ktorej bol návrh žalobcu na priznanie jej odkladného účinku. Uznesenie Krajského súdu v
Košiciach o zamietnutí návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe zo dňa 13.05.2019, bolo žiadateľovi
doručené až 09.10.2020.
Termín na výrub a náhradnej výsadby bol určený do 31.12.2020, v nadväznosti na to, termín doručenia dokladu o
vykonaní náhradnej výsadby správnemu orgánu do 31.01.2021.
Podľa § 89 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona orgán ochrany prírody ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu
alebo na návrh účastníka konania zmeniť, ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody.
Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil vyššie uvedenými procesnými prekážkami ako aj tým, že samotný proces
vybavovania finančných prostriedkov a verejného obstarávania na výrub stromov je časovo náročný a zdĺhavý.
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Okresný úrad konštatuje, že žiadateľ nemohol splniť podmienky určené rozhodnutím Okresného úradu Košice č.
OU-KE-OSZP3-2018/039159 zo dňa 13.12.2018, pretože mu v tom bránili vyššie uvedené skutočnosti.
Na základe uvedeného okresný úrad žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ
na základe Zriaďovateľskej listiny č. j. : 1181/97- OŠaK zo dňa 11.12.1997, oslobodený od platenia správnych
poplatkov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského č. 52, 041 26 Košice, v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolenie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice, Jenisejská 22, 040 12 Košice, Slovenská republika
Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, Slovenská republika
NUFIA, Bankov 4089, 040 01 Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
Zlatica Šimoňáková, Lidické námestie 894/6, 040 22 Košice 22
Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníková, KE 1454/7, 040 12 Košice 12
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