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__________________________________________________________________

Bratislava, dňa 28. 06. 2017
                                                                                                       č. 4276/2017/ZP/KMEA - R

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody podľa §69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v  znení  neskorších  predpisov,  v  súlade  s  Čl.  69  ods.  2  Štatútu  Hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a  na
základe žiadosti spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., ul. Pod Krásnou hôrkou
č.  1,  Bratislava,  v  zastúpení  spoločnosťou MZ INGIS,  s.  r.  o.,  ul.  Medveďovej  č.  17,  Bratislava (ďalej
len "žiadateľ "), zo dňa  30. 03. ,  podľa  § 47 ods. 3 a 4, § 48 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub  drevín rastúcich na pozemkoch žiadateľa na ulici Pod Krásnou hôrkou č. 1:

   I. parcela registra „C“ KN č. 19470/42 v kat. ú. Nové Mesto (južná časť), a to:

  Stromy:
Prirážk.

index
Por.
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Sad.
hodn.

Zákl.
spoloč.

hodnota
(€)

Poznámka

1* 2*

Upravená
spol.

hodnota
(€)

1. lipa malolistá
Tilia cordata

57 3 599 - 1, 0 1, 1 658,90

2. lipa malolistá
Tilia cordata

78 3 783 merané tesne
nad zemou

1, 0 1, 1 861,30

3. lipa malolistá
Tilia cordata

59 3 599 merané 0, 5 m
nad zemou

1, 0 1, 1 658,90

4. lipa malolistá
Tilia cordata

63 3 691 merané 1, 0 m
nad zemou

1, 0 1, 1 760,10

5. lipa malolistá
Tilia cordata

56 3 599 merané  cca  0,  2
m nad zemou

1, 0 1, 1 658,90

6. lipa malolistá
Tilia cordata

96 3 1 059 merané tesne
nad zemou

0, 8 1, 1 931,92

7. lipa malolistá
Tilia cordata

42 3 415 merané 0, 5 m
nad zemou

0, 8 1, 1 365,20
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8. lipa malolistá
Tilia cordata

72 2 783 hniloba po oreze 0, 8 1, 1 689,04

9. orech kráľovský
Juglans regia

73 3 783 - 0, 8 1, 0 626,40

10. orech kráľovský
Juglans regia

55 3 599 - 0, 8 1, 0 479,20

11. javor poľný
Acer campestre

53 3 599 merané 0, 5 m
nad zemou

0, 8 1, 0 479,20

12. agát biely
Robinia
pseudoacacia

141 2 1 612 nálet 0, 8 1, 0 1 289,60

13. topoľ čierny
Populus nigra

51 2 599 nálet 0, 8 1, 0 479,20

14. topoľ čierny
Populus nigra

200 2 2 073 štvorkmeň,
merané tesne
nad zemou

0, 6 1, 0 1 243,80

15. agát biely
Robinia
pseudoacacia

79 2 783 nálet 0, 8 1, 0 626,40

16. topoľ čierny
Populus nigra

300 2 2 948 šesťkmeň,
merané tesne
nad zemou

0, 8 1, 0 2 358,40

17. vŕba biela
Salix alba

131 2 1 612 viackmeň,
merané tesne
nad zemou

0, 4 0, 9 580,32

18. topoľ čierny
Populus nigra

111 3 1 336 merané 0, 5 m
nad zemou

0, 8 1, 0 1 068,80

19. topoľ čierny
Populus nigra

87 3 921 nálet 0, 8 1, 0 736,80

20. topoľ čierny
Populus nigra

66 3 691 nálet, 0, 8 1, 0 552,80

21. topoľ čierny
Populus nigra

89 3 921 nálet, nízky
strom, od bázy
dvojkmeň

8, 0 1, 0 736,80

22. topoľ čierny
Populus nigra

52 2  599 nálet,
merané  cca  0,  3
m nad zemou

0, 8 1, 0 479,20

23. agát biely
Robinia
pseudoacacia

92 2 1 059 nálet,
merané  cca  0,  3
m nad zemou

0, 8 1, 0 847,20

25. javor poľný
Acer campestre

45 3 415 merané 0,5 m
nad zemou

0, 8 1, 0 332,00

30. agát biely
Robinia
pseudoacacia

45 2 415 nálet,
merané 0,5 m
nad zemou

0, 8 1, 0 332,00
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31. agát biely
Robinia
pseudoacacia

45 2 415 nálet,
merané 0,5 m
nad zemou

0, 8 1, 0 332,00

32. agát biely
Robinia
pseudoacacia

46 2 507 nálet 0, 8 1, 0 405,60

33. agát biely
Robinia
pseudoacacia

118 2 1 336 nálet 0, 8 1, 0 1 068,80

41. breza previsnutá
Betula pendula

45 3 415 - 1, 0 0, 9 343,50

42. lipa malolistá
Tilia cordata

49 3 507 - 1, 0 1, 1 557,70

43. lipa malolistá
Tilia cordata

80 3 783 merané cca 1,0
m nad zemou

0, 8 1, 1 689,04

44. javor mliečny
Acer
platanoides

46 3 507 - 1, 0 1, 1 557,70

45. javor mliečny
Acer
platanoides

45 3 415 - 0, 8 1, 1 365,20

Spolu 23 226,32

II. parcela registra „C“ KN č. 19470/41 v kat. ú. Nové Mesto (parkovisko), a to:

Prirážk.
index

Por.
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Sad.
hodn.

Zákl.
spoloč.

hodnota
(€)

Poznámka

1* 2* 3*

Upraven
á

spol.
hodnota

(€)
46. lipa malolistá

Tilia cordata
58 3 599 - 1, 0 1, 1 1, 2 790,68

47. lipa malolistá
Tilia cordata

75 3 783 merané
tesne
nad zemou

1, 0 1, 1 1, 2 1 033, 56

48. lipa malolistá
Tilia cordata

55 3 599 - 1, 0 1, 1 1, 2 790,68

49. lipa malolistá
Tilia cordata

48 3 507 - 1, 0 1, 1 1, 2 669,24

50. lipa malolistá
Tilia cordata

44 3 415 - 1, 0 1, 1 1, 2 547,80

110. borovica horská
Pinus mugo

52 3 829 merané cca
1,0 m nad
zemou

1, 0 0, 9 1, 0 746,10

111. borovica horská
Pinus mugo

59 3 829 merané 0,5
m
nad zemou

1, 0 0, 9 1, 0 746,10

Spolu 5 324,16

III.  parcely registra „C“ KN č. 19470/44, 19470/45, 19470/47 v kat. ú. Nové Mesto (oplotený areál NÚSCH,
       a. s.), a to:
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Prirážk.
index

Por.
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Sad.
hodn.

Zákl.
spoloč.

hodnota
(€)

Poznámka

1* 2* 3*

Upraven
á

spol.
hodnota

(€)
60. lipa malolistá

Tilia cordata
60 3 599 - 1, 0 1, 1 1, 2 790,68

61. lipa malolistá
Tilia cordata

57 3 599 - 1, 0 1, 1 1, 2 790,68

62. borovica čierna
Pinus nigra

81 3 1 244 merané cca
1,0 m nad
zemou

1, 0 1, 1 1, 2 1 642,08

66. breza previsnutá
Betula pendula

41 3 415 merané 0,5
m
nad zemou

1, 0 0, 9 1, 2 448,20

67. borovica lesná
Pinus sylvestris

48 3 691 - 1, 0 1, 0 1, 2 829,20

68. borovica lesná
Pinus sylvestris

51 3 829 - 1, 0 1, 0 1, 2 994,80

69. borovica lesná
Pinus sylvestris

51 3 829 - 1, 0 1, 0 1, 2 994,80

70. borovica lesná
Pinus sylvestris

57 3 829 - 1, 0 1, 0 1, 2 994,80

71. gaštan jedlý
Castanea sativa

41 3 415 - 1, 0 1, 1 1, 2 547,80

72. gaštan jedlý
Castanea sativa

50 3 507 - 1, 0 1, 1 1, 2 669,24

73. borovica lesná
Pinus sylvestris

74 3 1 106 - 1, 0 1, 0 1, 2 1 327,20

74. breza previsnutá
Betula pendula

41 3 415 - 1, 0 0, 9 1, 2 448,20

75. pagaštan konský
Aesculus
hyppocastanum

48 3 507 - 1, 0 1, 0 1, 2 608,40

80. lipa malolistá
Tilia cordata

60 3 599 - 1, 0 1, 1 1, 2 790,68

Spolu 11 876,76

IV.  parcely registra „C“ KN č. 19470/3, 19470/38, 19470/292 v kat. ú. Nové Mesto (severná časť), a to:

Prirážk.
index

Por.
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Sad.
hodn.

Zákl.
spoloč.

hodnota
(€)

Poznámka

1* 2* 3*

Upraven
á

spol.
hodnota

(€)
92. vŕba rakytová

Salix caprea
96 2 1 059 - 0, 8 0, 9 1, 2 914,98

93. lipa malolistá
Tilia cordata

64 3 691 - 1, 0 1, 1 1, 2 912,12

94. agát biely 75 3 783 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 626,40
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Robinia
pseudoacacia

95. agát biely
Robinia
pseudoacacia

52 3 599 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 479,20

96. agát biely
Robinia
pseudoacacia

45 3 415 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 332,00

97. agát biely
Robinia
pseudoacacia

59 2 599 merané 0,5
m
nad zemou

0, 6 1, 0 1, 0 359,40

98. orech kráľovský
Juglans regia

52 3 599 - 0, 8 1, 0 1, 0 479,20

99. agát biely
Robinia
pseudoacacia

57 3 599 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 479,20

100. agát biely
Robinia
pseudoacacia

101 1 1 198 trojkmeň
od bázy,
tlak.
vetvenie,
nálet

0, 4 1, 0 1, 0 479,20

101. agát biely
Robinia
pseudoacacia

46 2 507 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 405,60

102. agát biely
Robinia
pseudoacacia

54 3 599 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 479,20

103. agát biely
Robinia
pseudoacacia

49 2 507 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 405,60

104. agát biely
Robinia
pseudoacacia

46 3 507 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 405,60

105. orech kráľovský
Juglans regia

45 3 415 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 332,00

106. orech kráľovský
Juglans regia

53 3 599 merané
tesne
nad zemou,
nálet

0, 8 1, 0 1, 0 479,20

107. agát biely
Robinia
pseudoacacia

43 3 415 nálet 0, 8 1, 0 1, 0 332,00

108. borovica horská
Pinus mugo

69 3 967 - 1, 0 0, 9 1, 2 1 044,36

109. borovica horská
Pinus mugo

69 3 967 - 1, 0 0, 9 1, 2 1 044,36

Spolu 9 989,62
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Krovité porasty s rozlohou nad 10 m2 :

Por
č.

Názov dreviny

slovenský
–––––––––

latinský

Plocha
(m2)

Výška
(m)

Zastúp.
(%)

Základ.
spoloč.
hodn.

(€)

1* 2* 3* Uprav.
Spol.
hodn.

(€)

K1 kalina
vráskavolistá
Viburnum
rhytidophyllum

15 1 100 276 0, 9 1, 0 1, 0 248,40

K2 borievka
obyčajná
Juniperus sabina

32 0, 7 100 335 0, 9 1, 0 1, 0 301,50

K3 dulovec
japonský
Chaenomeles
japonica
mahónia
cezmínolistá
Mahonia
aquifolium
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare
svíb krvavý
Swida sanguinea

20 0, 7

95

2

1

1

184 0, 9 1, 0 1, 0 165,60

K4
zlatovka
prostredná
Forsythia x
intermedia
borievka netatová
Juniperus sabina

35

1, 8

0, 5

60

40

368

115
0, 9 1, 0 1, 0

331,20

103,50

K5 hlohyňa šarlátová
Pyracantha
coccinea
kalina
vráskavolistá
Viburnum
rhytidophyllum
svíb krvavý
Swida sanguinea
svíb biely
Swida alba
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare

65 2, 5

50

25

20

4

1

2 140 0, 9 1, 0 1, 0 1 926,00

K6 tis obyčajný
Taxus baccata

17 1, 25 100 276  1, 1 1, 0 1, 0 303,60
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K7 kalina obyčajná
Viburnum
opulus
svíb krvavý
Swida sanguinea
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare
ruža šípová
Rosa canina

30 2, 0

75

10

10

5

552 0, 9 1, 0 1, 0 496,80

K8 borievka netatová
Juniperus sabina

90 1, 0 100 995 0, 9 1, 0 1, 2 1 074,60

K9 svíb krvavý
Swida sanguinea
hlohyňa šarlátová
Pyracantha
coccinea
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare
mahónia
cezmínolistá
Mahonia
aquifolium

35

2, 5

2, 5

0, 5

0, 3

75

23

1

1

460

369

0, 9 1, 0 1, 0

414,00

332,10

K10 vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare
svíb krvavý
Swida sanguinea
ruža šípová
Rosa canina
dráč Thunbergov
Berberis
thunbergii

40 1, 8

75

21

3

1

736 0, 9 1, 0 1, 2 794,88

K11 skalník
rozprestretý
Cotoneaster
horizontalis

12 1, 0 100 92 0, 9 1, 0 1, 2 99,36

K12 skalník
rozprestretý
Cotoneaster
horizontalis

11 1, 0 100 92 0, 9 1, 0 1, 2 99,36

K14 pajazmín
vencový
Philadelphus
coronarius
budleja Davidova
Buddleia davidii
hlohyňa šarlátová
Pyracantha
coccinea
svíb krvavý
Swida sanguinea
mechúrnik
stromovitý

100 3, 0

35

26

1

1 1 840 0, 9 1, 0 1, 2 1 987,20
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Colutea
arborescens
zlatovka
prostredná
Forsythia x
intermedia
borievka netatová
Juniperus sabina

2

30

5
K15 borievka netatová

Juniperus sabina
20 0, 7 100 225 0, 9 1, 0 1, 2 243,00

K16 tavoľník
prostredný
Spiraea mrdia

20 2, 2 100 368 0, 9 1, 0 1, 2 397,44

K17 borievka netatová
Juniperus sabina
borievka
rozprestretá
Juniperus
horizontalis

55 1, 0
90

10

610 0, 9 1, 0 1, 2 658,80

K18 ruža šípová
Rosa canina

12 1, 5 100 138 0, 9 0, 8 1, 2 119,23

K19 ruža šípová
Rosa canina

12 1, 5 100 138 0, 9 0, 8 1, 2 119,23

K20 dráč Júliin
Berberis julianae
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare

15 1, 0

1, 5

80

20
276 0, 9 1, 0 1, 2 198,72

K21 dráč Júliin
Berberis julianae

12 1, 0 100 184 0, 9 1, 0 1, 2 198,72

K23 zlatovka
prostredná
Forsythia x
intermedia

15 1, 75 100 276 0, 9 1, 0 1, 2 298,08

K24 tavoľník
prostredný
Spiraea mrdia

15 1, 5 100 207 0, 9 1, 0 1, 2 223,56

K25 ruža šípová
Rosa canina 20 1, 5 100 276 0, 9 0, 8 1, 2 238,46

K26 borievka netatová
Juniperus sabina
skalník
rozprestretý
Cotoneaster
horizontalis
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare

40 1, 0

80

19

1

445
0, 9 1, 0 1, 2 480,60

K27 vavrínovec
lekársky
Laurocerasus
officinalis
dráč Júliin
Berberis julianae

20 1, 25
75

25
506 0, 9 1, 0 1, 2 546,48
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K28 dráč Thunbergov
Berberis
thunbergii
hlohyňa šarlátová
Pyracantha
coccinea
baza čierna
Sambucus nigra
ruža šípová
Rosa canina
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare

40

1, 25

1, 5

2, 0

2, 0

1, 75

70

20

1

3

1

552 0, 9 1, 0 1, 2 596,16

K29 borovica horská
Pinus mugo
dráč Thunbergov
Berberis
thunbergii

15
2, 0

1, 75

90

10
391 0, 9 1, 0 1, 2 596,16

K30 borievka netatová
Juniperus sabina
dráč Thunbergov
Berberis
thunbergii

50 1, 2

75

25
920 0, 9 1, 0 1, 2 993,60

K31 kalina
vráskavolistá
Viburnum
rhytidophyllum

12 2, 0 100 369 0, 9 1, 0 1, 2 398,52

K34 ostružina
černicová
Rubus fruticosus
agg.
ruža šípová
Rosa canina
vtáčí zod
obyčajný
Ligustrum
vulgare

25

1, 1

2, 5

1, 5

80

15

5

345 0, 9 0, 8 1, 0
310,50

 Spolu 15 295,36

Súhlas sa vydáva na dobu určitú, do 30. 04. 2019.

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení
vyhlášky č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 24/2003 Z. z., upravená príslušnými
prirážkovými indexmi podľa prílohy č. 35 vyhlášky je  65 812,22  Eur. Z toho:

- stromy –  50 416,86 Eur
- kry – 15 295,36

 Použité prirážkové indexy:
 1* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
 2* - index dosiahnuteľného veku druhu.
 3* - ak ide o dreviny rčastúce v špecifických objektoch ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia,
         vyhradené areály cintorínov , religiózne objekty a pietne miesta.
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I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

I./1. výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november - 31. marec),
        a po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a stavebného povolenia všeobecného stavebného
        úradu na pozemné objekty a špeciálnych stavebných úradov na výstavbu inžinierskych
        a obslužných objektov,
I./2. v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné, že na drevinách určených na
        výrub bude hniezdiť chránený druh, vtedy žiadateľ predloží posudok možnosti hniezdenia
        chránených živočíchov (ornitologický posudok) a výrub bude možné vykonať až po jeho
        doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred
        realizáciou výrubu.
I./3. v prípade, že sa na drevinách bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred
       výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.
I./4. vykonávateľ výrubu zabezpečí  odpratanie drevných zvyškov po výrube.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť realizácie náhradnej
výsadby:

         žiadateľ
II./1. uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na svojich pozemkoch v pavióne detského
         kardiocentra na ul. Pod Krásnou hôrkou., parcely registra „C“ KN č. 19470/42, 19470/41,

19470/44, 19470/45, 19470/47, 19470/3, 19470/38, 19470/292  v kat. ú. Nové Mesto a nasledovne:

         - 21 ks odrastených predpestovaných ihličnatých stromov s obvodmi kmeňov 11/12 cm a výškami
                     min. 150 cm a druhov:
                     - 7 ks borovíc bielokôrych (Pinus leucodermis)

- 4 ks smrekov omorikových (Picea omorica)
- 10 ks borievok čínskych 'KETELERI' (Juniperus chinensis 'KETELERI')

         - 4 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm a výškami
                      založenia korunky 250 cm a druhov:
                     - 2 ks javorov mlečnych 'Crimson Sentry' (Acer platanoides 'Crimson Sentry')

- 2 ks dubov červených (Quercus rubra)

          - 8 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 17/20 cm a výškami
                      založenia korunky 150 cm a druhov:
                      - 3 ks briez previsnutých (Betula pendula)

 - 4 ks briez bielych (Betula alba)
 - 1 ks kvitnúcej okrasnej čerešne (Prunus serrultata 'Amanogawa')

          - 55 m2 vždyzelených kríkových porastov s výškami min. 35 cm:
                      - 50 ks dráčov (Berberis floribunda)
                      - 50 ks skalníkov rozprestretých (Cotoneaster horizontalis)

 - 55 ks borievok prostredných 'Pfitzeriana Aurea' (Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea')
                      - 30 ks borievok rozprestretých (Juniperus horizontalis)

 - 3 ks borievok čínskch (Juniperus chinensis)
 - 30 ks jasmínov mnohokvetých (Jasminum polanthum)
- 5 ks olovníkov uškatých (Plumbago auriculata)
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- 10 m2 kvitnúcich opadavých krovitých porastov s výškami min. 35 cm:
                       - izop lekársky (Hysopus officinalis)
                       - tavoľník japonský 'Snowmound' (Spiraea japonica 'Snowmound')
                       - zlatovka prostredná 'Spectabilis' (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')

Výška spoločenskej hodnoty navrhnutej náhradnej výsadby, podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je 6 078,90
Eur.

II./b každý strom ukotví kolovou konštrukciou,
II./c pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od
        nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1994 Magistrátu hl.
        mesta  SR Bratislavy ,,O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“,
II/d  pri a po výsadbe zabezpečí prevedenie dôkladnej zálievky všetkých vysadených drevín
        a podmienky na ich optimálny rozvoj,
II./e výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 31. 03. 2019,
II./f  zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín  počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej
         kontroly orgánom ochrany prírody:

1) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou
     stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,
2) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,
3) zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm,

s priečnym latovaním 3 krát  v spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením koruny, a to
po dobu minimálne troch rokov,

4) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie,
5) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
6) starostlivosťou   o   koreňovú   misu   s   cieľom  zabezpečiť priepustnosť pôdneho

             povrchu,
7) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,
8) odstraňovaním   odumretých   častí   drevín,   ktoré  ohrozujú stabilitu stromu

             a okolie,
9) vykonávaním nevyhnutných mechanických  a biologických opatrení proti škodcom,
10) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,

II./g ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t.j. dreviny
        svojím habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek
        poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,
II./h v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté
        dreviny v zmysle tohto rozhodnutia,
II./i  doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným
         nákresom najneskôr do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky

vykonania uloženej náhradnej výsadby.
II./j v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada
       správny orgán o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 30
       dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí  na vykonanie náhradnej
       výsadby, inak toto rozhodnutie stráca platnosť.

III. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť zaplatiť finančnú náhradu:

   III./1) v spoločenskej hodnote vyrúbaných drevín:  59 733,32 Eur
                  slovom:  päťdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťtri eur a tridsaťdva centov,
   III./2) finančnú náhradu uhradí žiadateľ najneskôr 7 dní pred výrubom drevín,
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   III./3) v zmysle Čl. 69 ods. 2 a Čl. 91 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy žiadateľ
              zaplatí uvedenú finančnú hodnotu nasledovne:

              - na účet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:
                                                                        Prima Banka Slovensko, a.s.
                                                                        číslo účtu: SK 08 5600 000 000 1800347007

variabilný symbol: 6480032520
                                                                        v sume:  38 826,66 Eur

slovom:  tidsaťosemtisícosemstodvadsaťšesť eur
                                                                                       a šesťdesiatšesť centov,

 - na účet Hl. mesta SR Bratislavy:  Slovenská sporiteľňa, a. s.
                                                                       číslo účtu: SK 83 09000000005027412964

variabilný symbol: 16 22292200
špecifický symbol: 05 – 4276 - 2017

                                                                       v sume: 20 906,66 Eur
                                                                       slovom:  dvadsaťtisícdeväťstošesť eur
                                                                                      a šesťdesiatšesť centov.

       III./4) Doklad o zaplatení finančnej náhrady doručí žiadateľ na správny orgán pred zahájením
                  výrubu.

Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia je situačný nákres so zakreslenými drevinami  určenými
na výrub.

 Všeobecné ustanovenia
1.  z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo
     z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
2. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu
    nedotknuté.
3. nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub
    drevín, je možné sankcionovať v zmysle § 90 zákona.

A podľa § 82 ods. 11 zákona
zamieta žiadosť

v časti týkajúcej sa výrubu drevín:
- č. 63 – borovica čierna (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 62 cm,
- č. 64 – borovica čierna (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 72 cm,
- č. 65 – borovica čierna (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 94 cm
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/44 v kat. ú. Vinohrady (oplotený areál NÚSCH,
a. s.).

v časti týkajúcej sa výrubu drevín:
- č. 90 – lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 61 cm,
- č. 91 – lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 54 cm,
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/38 v kat. ú. Vinohrady (severná časť),

Na zachovanií týchto stromov sa dohodli účastníci konania pri ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa
30. 05. 2017.

Ďalej správny orgán zamieta žiadosť v časti týkajúcej sa výrubu stromov:
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- č. 29 – agát biely (Robinia pseuoacacia)s obvodom kmeňa 40 cm,
- č. 40 – slivka guľatoplôdá (Prunus insititia) s obvodom kmeňa 40 cm,
rastúce na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/42, k. ú. Vinohrady,

a krovitých porastov:
- K 13 – (hlohyňa šarlátová, dráč Thunbergov, bršlen európsky) s rozlohou 10 m2,
- K 22 – (borievka netatová, dráč Thunbergov, ruža šípová) s rozlohou 10 m2,
- K 32 – (ruža šípová, svíb krvavý) s rozlohou 10 m2,
- K 33 – (skalník rozprestretý) s rozlohou 10 m2.

Tieto dreviny sú ešte vo veľkostných kategóriách, kde sa súhlas orgánu ochrany prírody ešte
nevyžaduje.

Odôvodnenie
Žiadateľ Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., ul. Pod Krásnou hôrkou č. 1,

Bratislava (ďalej len „NÚSCH, a.s.“), v zastúpení spoločnosťou MZ INGIS s. r. o., ul. Medveďovej č.
17, Bratislava (Plnomocenstvo na vybavovanie legislatívy, podávanie žiadostí, preberanie dokladov,
vyjadrení, rozhodnutí a zastupovanie na konaniach súvisiacich so zabezpečením povolenia stavby
„Výstavba pavilónu detského kardiocentra“, areál NÚSCH, a. s., pozemky parc. č. 19470/41-47,
19470/221, 19470/237-239, k. ú. Vinohrady, zo dňa 01. 10. 2013), požiadal podaním zo dňa
30. 03. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 80 ks stromov a 34 ks kríkových skupín, rastúcich na
pozemkoch v areály a v okolí Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, na ulici Pod Krásnou
hôrkou, pozemky registra „C“ KN parc. č. 19470/3, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47 a 292 v kat. ú. Vinohrady.
Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu „Prístavba diagnostického
centra“ a stavbu „Výstavba detského kardiocentra“ v areáli NÚSCH, a. s., pre investora NÚSCH, a. s.,
ul. Pod Krásnou hôrkou č. 1, Bratislava.

Na umiestnenie stavby „Prístavba diagnostického centra“ a stavbu „Výstavba detského
kardiocentra“ bolo Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave, Útvarom prierezových
environmentálnych činností vydané rozhodnutie číslo: ZPO/2010/05388-23/ANJ/BA III zo dňa
22. 11. 2010, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a vyjadrenie č. ZPO/2012/00227-9/DAM/BA III. zo dňa 11. 05. 2012 podľa § 18
ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom pôvodnej navrhovanej činnosti „Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH, a. s.“
bola výstavba nového objektu diagnostického centra a zriadenie heliportu na jeho streche, umiestnená na
pozemkoch registra „C“ KN parcely č. 19470/3 a 19470/44, k. ú. Vinohrady. Zámer riešil modernizáciu
zdravotníckeho zariadenia a nutnosť vybudovať v severnej časti areálu NÚSCH, a. s. diagnostické
centrum formou samostatného pavilónu prepojeného nadzemnou spojovacou chodbou s NÚSCH
s diagnostickým a liečebným podlažím (úžitková plocha 2 896 m2), na ktorom mali byť sústredené
oddelenia – rádiodiagnostické, funkčného vyšetrenia, oddelenie intervenčnej kardiológie – s väzbou na
OIAM – JIS kardiologické, koronárne. Objekt bol navrhnutý ako štvorpodlažný s horizontálne
oddelenými prevádzkami a s umiestnením heliportu na jeho streche z dôvodu urgentných príjmov.
Zmena navrhovanej činnosti pozostáva z výstavby 1 nadzemného podlažia (NP) na objekte
Diagnostického centra v areáli NÚSCH, a.s., čím bola upravená výška stavby na 6 NP  (pôvodne bolo
navrhovaných 5 podlaží). Pôdorys strojovne, ktorý sa nachádzal pôvodne na 6. NP, je ponechaný
v pôvodnom, stave na 7 NP. Pristávacia plocha pre vrtuľníky LZS sa nachádza v nezmenenej ploche nad
pôdorysom strojovne, teda v súčasnosti nad 7. NP (pôvodne 6. NP). Dôvodom tejto úpravy bola
požiadavka navrhovateľa na zväčšenie plochy jednotlivých pracovísk, vrátane lôžkového oddelenia,
vzhľadom na súčasný a perspektívny nárast pacientov diagnostického centra. Podľa vyjadrenia
Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, Útvaru prierezových environmentálnych činností č.
ZPO/2012/00227-9/DAM/BA III zo dňa 11. 05. 2012 zmena navrhovanej činnosti „Prístavba



14

diagnostického centra v areáli NÚSCH, a. s.“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona EIA.

Navrhovaná investičná akcia bude realizovaná v už existujúcom areáli, v ktorom sa nachádzajú
ďalšie objekty NÚSCH, a. s. Z územnoplánovacieho hľadiska ide o dlhodobo stabilizované územie
s jednoznačne vymedzenou urbanistickou fuknkciou a nie sú zrejmé žiadne územné limity alebo
obmedzujúce regulatívy, ktoré by bránili ďalšiemu rozvoju funkcie areálu.

Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na svojej
internetovej stránke www.banm.sk dňa  03. 04. 2017 a požiadal o písomné alebo elektronické oznámenie
svojej účasti v konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia. Svoju účasť v konaní
v zákonnej lehote oznámili občianske združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa e - mailom zo dňa
07. 04. 2017 a OZ Za lepšiu Kolibu, e – mailom zo dňa 10. 04. 2017. OZ vo svojich e – mailoch zároveň
požiadali v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia, aby
sa k nim mohli vyjadriť.

V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkom predmetného konania správny
orgán, listom zo dňa  03. 05. 2017, oznámil začatie konania známym účastníkom konania a v súlade s §
21 ods. 1 Správneho poriadku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
30. 05. 2017. V oznámení zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do podkladov pre
rozhodnutie v sídle správneho orgánu počas stránkových hodín v prípade, že sa zástupcovia OZ
nezúčastnia na ústnom konaní a miestnom zisťovaní. Zároveň ich požiadal, ak sa ústneho konania
a miestneho zisťovania nezúčastnia, aby túto skutočnosť správnemu orgánu oznámili v dostatočnom
predstihu.

Na ústnom konaní a miestnom zisťovaní sa zúčastnili zástupcovia žiadateľa (NÚSCH, a. s.),
splnomocnený zástupca žiadateľa, zástupca prihláseného občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu,
zástupcovia spracovateľa projektovej dokumentácie a zamestnanec správneho orgánu. Zástupca OZ
Nádej pre Sad Janka Kráľa sa na konaní a miestnom zisťovaní nezúčastnil bez udania dôvodu svojej
neúčasti.

Na základe vykonaného miestneho zisťovania a ústneho konania a dendrologického posudku,
vypracovaného v marci 2017 spoločnosťou watching.sk s. r. o., Koprivnická 15, Bratislava, bolo zistené,
že v záujmovom území bolo zaznamenaných 82 ks stromov s obvodomi kmeňov minimálne 40 cm.
Z toho súhlasu na výrub podlieha 80 ks stromov. V hodnotenom území sa nachádza aj 34 kríkových
porastov dosahujúcich aspoň 10 m2. Dreviny sú rozdelené podľa konkrétnych pozemkov, na ktorých
rastú.  Dreviny, nachádzajúce sa na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/42, k. ú. Vinohrady
(južná časť), rastú mimo areálu zdravotníckeho zariadenia a aj mimo obslužného územia patriaceho
k tomuto zdravotníckemu zariadeniu. Z tohto dôvodu nebola spoločenská hodnota týchto drevín
upravená indexom 1, 2 (dreviny rastúce v okolí zdravotníckych zariadení). Táto skupina stromov je
prevažne v dobrom zdravotnom stave. Väčšina týchto drevín pochádza z náletov, resp. výmladkov. Na
pozemku sa nachádza aj jeden kus inváznej dreviny druhu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), na
výrub ktorého sa ale podľa § 47 ods. 4 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny nevyžaduje osobitný
súhlas.

Dreviny, rastúce na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/41 (parkovisko), boli vysadené
a sú takmer úplne zdravé, bez výrazného poškodenia. Aj tu sa nachádza jeden kus pajaseňa žliazkatého
(Alianthus altissima), ktorý však nie je zahrnutý medzi dreviny, na výrub ktorých je potrebný osobitný
súhlas. Spoločenské hodnoty týchto drevín boli upravené indexom 1, 2, nakoľko ide o pozemok patriaci
v zdravotníckemu zariadeniu.

Dreviny, rastúce na pozemkoch registra „C KN parcely č. 19470/44, 45 a 47, k. ú. Vinohrady
(oplotený areál NÚSCH, a. s.), teda priamo v areáli zdravotníckeho zariadenia, sú umelo vysadené a ich
zdravotný stav je veľmi dobrý.

Dreviny, rastúce na pozemkoch registra „C“ KN parcely č. 19470/3, 37 a 292, k. ú. Vinohrady
(severná časť), sú vo veľmi dobrom zdravotnom stave, nachádza sa tu aj jeden suchý strom a jeden
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strom, ktorého úhyn sa predpokladá v najbližšom období. Väčšina týchto drevín nebola zámerne
vysadená a pochádza buď z výmladkov, alebo ide o nálety.

Kry určené na výrub sú primerane starostlivo udržiavané a sú v dobrom zdravotnom stave.
V niektorých skupinách krov sa nachádza malý počet jedincov krov, ktoré sa tu uchytili spontánne.

Spoločenská hodnota všetkých drevín, na výrub ktorých je potrebný osobitný súhlas na výrub, je
podľa predloženého dendrologického posudku 72 546,89 Eur. Nakoľko bolo pri ústnom konaní
a miestnom zisťovaní dňa 30. 05. 2017 navrhnuté zástupcom OZ Za lepšiu Kolibu, a žiadateľ s tým
súhlasil, že dreviny č. 63, 64, 65  (borovice čierne), rastúce na pozemku registra „C“ KN parcela č.
19470/44 v kat. ú. Vinohrady (oplotený areál NÚSCH, a. s.) a dreviny č. 90 a 91 (lipy malolisté), rastúce
na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19470/38 v kat. ú. Vinohrady (severná časť), zostanú zachované,
správny orgán preto žiadosť o súhlas na ich výrub zamietol. Správny orgán tiež zamietol žiadosť v časi
výrubu stromov č. 29 (agát biely) a č. 40 (slivka guľatoplodá) a kríkových skupín č. K 13, K 22, K 32 a
K 33 s rozlohami 10 m2 z dôvodu, že výrub týchto drevín ešte nepodlieha súhlasu orgánu ochrany
prírody. Celková spoločenská hodnota drevín, na výrub ktorých vydáva správny orgán súhlas, je potom
65 812,22  Eur.

Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z. z., ktorou
sa mení vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a upravená príslušnými prirážkovými indexmi - 1* (ak je
drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota), 2* (index
dosiahnuteľného veku druhu) a  3* (ak ide o dreviny rastúce v špecifických objektoch ako sú areály škôl,
zdravotnícke zariadenia,  vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta).

Žiadateľ do žiadosti, na základe požiadavky správneho orgánu, doplnil návrh sadových úprav
územia v areáli NÚSCH, a. s., ktorej spoločenská hodnota, podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
mení a doplňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je len
6 078,90 Eur. Vzhľadom na to, že žiadateľ nemá dostatok voľných pozemkov na umiestnenie náhradnej
výsadby v plnej výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré majú byť vyrúbané, a mestská časť ani hlavné
mesto tiež nemajú voľné plochy na umiesnenie náhradnej výsadby v takom rozsahu, uvedené skutočnosti
boli konzultované so splnomocneným zástupcom žiadateľa v sídle správneho orgánu, pričom
splnomocnený zástupca žiadateľa súhlasil s uložením finančnej náhrady za vyrúbané dreviny
v zostávajúcej výške 59 733,32 Eur.

Správny orgán  na základe predložených dokladov, miestneho zisťovania, zákona  č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 158 z 22. mája
2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a ďalších súvisiacich
predpisov, charakteru a významu pripravovanej stavby, posúdil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín na pozemkoch registra „C“ KN parcely č. 19470/3, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47 a 292 v kat. ú.
Vinohrady v areáli NÚSCH, a. s. na ulici Pod krásnou hôrkou, ako opodstatnenú.

S účastníkmi konania správny orgán jednal v súlade s § 14 správneho poriadku a v konaní
postupoval v súlade s §82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a zaoberal sa ich požiadavkami a pripomienkamí na ústnom konaní a miestnom zisťovaní
i v sídle správneho orgánu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v intraviláne obce, rozhodol
tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok
V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

zaplatil žiadateľ správny poplatok v hodnote 100 € v hotovosti do pokladne Miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto.



16

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od jeho oznámenia na
konajúci správny orgán.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Stanislav Winkler
                                                                                                   zástupca  starostu
                                                                                     mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príloha
situačný výkres so zakreslenými drevinami určenými na výrub

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4276//2017/ZP/KMEA – R zo dňa  17. 07. 2017
sa doručuje :

Účastníkom konania
1. Národný ústav srdcovo cievnych chorôb, a. s., ul. Pod Krásnou hôrkou č. 1, 833 52 Bratislava 37
    (žiadateľ)
2. MZ INGIS, s. r. o., ul. Medveďovej č. 17, 851 04 Bratislava 5 (splnomocnený zástupca žiadateľa)
3. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová,
    Godrova ul. 3/b, 811 06  Bratislava 1 (občianske združenie)
4. OZ Za lepšiu Kolibu, v z. Mgr. Martin Vlačiky PhD. – predseda OZ, Bellova ul. č. 52, 831 01
Bratislava 37

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
5. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova ul. č. 17, 833 15 Bratislava 3

Co
6. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava , odd. ŽPaÚP
     - pre  spis

Vybavuje/linka
Mgr. A. Kmeťková/02/49253221
mail: adriana.kmetkova@banm.sk


