Zápisnica komisie ŽP z obhliadky konanej dňa 26.2.2019 o 15,00 hod.
Prítomní: Ing. Peter Sedláček, Katarína Resutíková-Mandyčevská, Ivan Debnár

1. Nelegálna skládku odpadu.
Dňa 25.2.2019 bola na podnet občanov vykonaná obhliadka nelegálnej skládky odpadu –
stavebnej sute po búracích prácach, vytvorenej oproti bytovke nad bývalými maštaľami RD.
Skládka bola vytvorená na parcelách 574/21, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorej
vlastníkmi je Mikuláš Kanďár, Podlipa 15, Ľubietová a Bautrade-in, s.r.o., Podlipa 15,
Ľubietová, ďalej na parcele 574/19, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom
je AMI BB, s.r.o. Starohorská 37, Banská Bystrica a na parcele 574/17 – jej časti, vedenej ako
zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkom je Obec Ľubietová. Z obhliadky je zhotovená
fotodokumentácia.
Členovia komisie konštatovali porušenie Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a porušenie
VZN obce Ľubietová č. 11/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, členovia komisie tiež konštatovali, že založením nelegálnej skládky bol spáchaný
priestupok.
Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadame starostu obce o neodkladné riešenie, t.j.
neodkladne vyzvať pôvodcu (držiteľa) odpadu, resp. majiteľov pozemkov, na ktorých sa
nelegálna skládka nachádza o zlikvidovanie nelegálnej skládky na vlastné náklady v zmysle
platnej legislatívy (Zákon č. 79/2016 o odpadoch) a pokiaľ odpad bude vyvezený na skládku
DSO na Flôse, postupovať v zmysle VZN obce Ľubietová č. 11/2016 o nakladaní s KO a DSO,
§ 17 – spôsob zberu DSO, článok 2, 3 a VZN obce Ľubietová č. 14/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO, ôsma časť – miestny poplatok za KO a DSO. V zmysle
zák. č. 79/2015 Z. z. § 15 ods. 3 informovať o oznámení založenia nelegálnej skládky orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva. Nakoľko bol spáchaný priestupok, odporúčame tento
riešiť v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v spolupráci s členmi Komisie na
vybavovanie sťažností a ochranu verejného poriadku a ObO PZ v Slovenskej Ľupči .

2. Posúdenie žiadostí o vydanie rozhodnutia na výrub drevín.
Na základe žiadostí občanov o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa
členovia komisie ŽP posúdili jednotlivé žiadosti individuálne, vrátane obhliadky v teréne
a navrhujú vydať nasledovné stanoviská:
a.) Žiadosť ev. č. 78 zo dňa 13.2.2019 žiadateľa Františka Benča, Námestie V. Dunajského
č. 6, 976 55 Ľubietová.

Jedná sa o výrub náletových drevín (osika, lieska) a výrub stromov v dobrom stave (1 ks
breza, 4 ks dub, 4 ks klen) v lokalite Farská záhrada, ktoré rastú na pozemkoch vedených ako
TTP, č. parciel C 308/3 a C 308/5, ktorých je vlastníkom Rímskokatolícka cirkev. Majiteľ
súhlasil s výrubom drevín pre žiadateľa. Výrub bude realizovaný svojpomocne. Členovia
komisie odporúčajú ponechať 1 ks duba s najväčšou korunou ako prirodzené hniezdisko
vtákov. Vzhľadom na vyššie uvedené, členovia komisie odporúčajú vydať súhlasné
stanovisko o výrub.
b.) Žiadosť ev. č. 106/2019 zo dňa 25.02.2019 žiadateľky Heleny Blatnickej, Zábava 5,
976 55 Ľubietová.
Jedná sa o výrub a čistenie od náletových drevín (brezy, liesky) v lokalite Majerovské, ktoré
rastú na pozemku vedenom ako TTP, č. parcely C 1314/2, ktorej je vlastníčkou. Výrub bude
realizovaný svojpomocne. Vzhľadom na vyššie uvedené, členovia komisie odporúčajú vydať
súhlasné stanovisko o výrub.
c.) Žiadosť ev. č. 107 zo dňa 25.02.2019 žiadateľky Heleny Majerovej, Banícka 2, 976 55
Ľubietová.
Jedná sa o výrub náletových drevín (brezy, liesky) a 10ks poškodených smrekov (odlomené
vrcholce) v lokalite Valachovo, resp. je potrebné vykonať presvetlenie porastu na pozemku
vedenom ako TTP, č. parcely C 1688/3, ktorej je vlastníčkou. Výrub bude realizovaný
svojpomocne. Vzhľadom na vyššie uvedené, členovia komisie odporúčajú vydať súhlasné
stanovisko o výrub.

V Ľubietovej dňa 27.02.2019
Zapísal : predseda KŽP Ing. Peter Sedláček

