OBEC PRIETRŽ
Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
K č.j. SOÚ-295/2020-PEA/OVR/2

V Senici, dňa 06.11.2020

Vec
Oprava vecnej chyby v rozhodnutí
Obec Prietrž ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
opravuje
v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby „SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV,
VNK, VNV“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec
vydané Obcou Prietrž pod č.j. SOÚ-295/2020-PEA dňa 20.10.2020.
Správne znenie – strana 10, bod 25:
25. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Myjava, odboru
starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-MY-OSZP-2020/0001307,ZS zo dňa 19.03.2020:

Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny
alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín
a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne
a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných
druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych
druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo
šírenia.

Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom stanoveným v Prílohe č.
2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy
uvedené v tejto prílohe a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, ak je pozemok
v užívaní inej osoby ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby:
a) Ochranu zachovalých drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku v k.ú. Bukovec a sním
susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:
Ochranu koreňového systému pred zhutnením vo vzdialenosti min. 2,5 m od kmeňa, v prípade
výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne, korene rezať a ošetriť v súlade s uvedenou
normou,
Ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky 2 m bez poškodenia stromu
a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
Ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
b) Opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov:
Realizácia stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (17.február – 30. august),
c) Opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov:
Na sadovnícku úpravu zastavanej a nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba
geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy,
V žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín
ustanovené v Prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,
d) Opatrenia na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín po ukončení stavby:
Monitoring výskytu nepôvodných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie
jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,
- Zabezpečenie trvalého odstránenia nepôvodných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade
s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
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Všetky uvedené opatrenia zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom
konaní,
Splnenie podmienok uvedených v bode č. 4 stavebník preukáže konajúcemu orgánu ochrany prírody
a krajiny fotodokumentáciou po ukončení stavby.
Vecná chyba v rozhodnutí vznikla v dôsledku chyby pri opisovaní.
Uvedená oprava vecnej chyby v rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou horeuvedeného rozhodnutia.
Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke
obce (mesta).
Ing. Ivan Nosko
vedúci SOÚ Senica

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis
Doručí sa:
1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym
účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
Na vedomie:
2. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
3. LiV-EPI, s.r.o., IČO: 36361518, 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/F
4. Obec Prietrž – starosta (2x)
5. Obec Hradište pod Vrátnom – starosta (2x)
6. Obec Bukovec – starosta (2x)
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
8. SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
9. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
10. Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
11. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
14. Úrad verejného zdravotníctva SR, 826 45 Bratislava, Trnavská cesta 52
15. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Štefánikova 715/50
16. OR Hasičského a záchranného zboru v Novom meste nad Váhom, Odborárska 12
17. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
18. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36
19. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
20. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 36
21. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 05 Trenčín, Brnianska 3
22. Správa a údržba ciest TTSK, 917 53 Trnava, Bulharská 39
23. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
24. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
25. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
26. Okresný úrad Myjava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1
27. Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
28. Okresný úrad Myjava – odbor krízového riadenia, Moravská 1
29. Okresný úrad Trnava -- odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8
30. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
31. Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunská 29
32. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
33. SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01 Malacky, Pri Maline 2389/1
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