
 

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon) boli žiadateľovi určené bližšie podmienky 

vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny nasledovne: 
 
1. Výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november –  31. 

marec), v termíne najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto   rozhodnutia 
a po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia na stavbu „Bytový súbor Ahoj, 
Sliačska cesta“. 

2. Prípadný výrub vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu  
    chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.  
3. Vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube.  
4. Výrub sa dotkne drevín označených červenou farbou na kmeni a na koreňovom nábehu. 
 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľovi: 

 
1) uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu na pozemkoch s parc. č. 12100/137, 

12100/138, 12100/198, 12100/197, k. ú. Nové Mesto,  na Sliačskej ulici v Bratislave, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, nasledovne:  

- 29 ks predpestovaných listnatých drevín, taxónov, s obvodom kmeňa 21 - 25 cm ( napr. 
druh sofora japonská / Sophora japonica ´Regent´, hrab obyčajný / Carpinus betulus 

´Pendula´,  tulipánovník  / Liliondendron tulipifera ´Fastigiatum´),  
- 60 ks listnatých drevín, taxónov, s minimálnou výškou 101 cm (druh napr. buk lesný / 

Fagus sylvatica ´Purpurea´),  
- 90 ks listnatých krov, taxónov, s minimálnou výškou 31 cm (druh napr. drieň biely / 

Cornus alba ´Sibirica´, lieska obyčajná / Corylus avellana ´Cortorta´), 
- 250 ks stálozelených a opadavých lián s minimálnym obvodom kmienka do 30 cm 

a výškou kmienka do 1 m ( druhu napr. zemolez henryho / Lonicera henryi, pavinič 
päťlistý / Parthernocisus quinquefola (L.) Planch., plamienok sp. / Clematis 

summersnow, Clematis nelly moser), 
2) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od 

nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1993 Hl. mesta SR 
Bratislavy ,,O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“,  

3) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30. 06. 2018, 
4) doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným 

nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania 
uloženej náhradnej výsadby, 

5) zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín : 
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou 

stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín, 
b) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním 

a ujazdením, 
c) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy, 
d) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, 
e) odborne realizovaným a cieleným rezom drevín, 
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, 
g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, 
h) včasným ošetrením prípadného poranenia drevín, 



6) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté 
dreviny v zmysle tohto rozhodnutia, zabezpečí odbornú údržbu počas 3 rokov od 
dosadby, 

7)  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 mu bude uložená pokuta v zmysle § 90 ods. 2 písm. f) zákona.  
 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 
konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako aj 
ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 
 


