
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 16. 06. 2015

Informácia

o starostlivosti a ochrane zelene

na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Predkladateľ:
Ing. Mgr. Ľubomír Baník
prednosta

Spracovatelia:
Mgr. Adriana Kmeťková
Ing. Marcela Dargajová
odd. životného prostredia
a územného plánovania

Informácia obsahuje:
1. Základný materiál
2. Prílohy

Jún 2015



Informácia o starostlivosti a ochrane zelene
na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

V ostatných rokoch narastá vplyvom priemyselného a stavebného rozvoja mestskej
časti tlak na zeleň, ktorá tak často ustupuje novej výstavbe, prípadne dochádza kjej ničeniu
neohľaduplnými stavebnými postupmi investorov. Preto je dôležité uvedomiť si jej
nenahraditeľný význam pre človeka ajeho okolie a vyzdvihnúť dôležitosť ochrany,
starostlivosti a údržby zachovávaných zelených plôch na území mestskej časti i celého mesta.
Význam mestskej zelene vystupuje do popredia, najmä dnes, v súvislosti s otázkami
týkajúcimi sa globálneho otepľovania a klimatických zmien.

Jednou z najvýznamnejších funkcií zelene v meste je produkcie kyslíka (1 ha parkovej
zelene vyprodukuje ročne 21 ton kyslíka). Zeleň v mestách upravuje mikroklímu, ovplyvňuje
teplotu prostredia a zvyšuje vlhkosť vzduchu. Mestské parky výrazne prispievajú
k znižovaniu teplotu vzduchu v priemere o 1De oproti teplote v uliciach (stromy s hustou
korunou prepustia iba 2-5 % slnečného žiarenia, čo priamo ovplyvňuje teplotu vzduchu),
zeleň v priemere zvyšuje vlhkosť vzduchu o 5 až 7 % (udržiavaný trávnik vyparí za deň 2,15
mm vody/rrr'). Zeieň ovplyvňuje čistotu ovzdušia, zachytáva prachové častice ( udáva sa 20 g
prachových častíc na m2 listovej plochy) a škodlivé plynné častice (dospelý strom pohltí
počas vegetácie olovo, ktoré vzniklo spálením 130 hl benzínu), vytvára protihlukovú bariéru,
esteticky dotvára urbanizovaný priestor a obyvateľom miest poskytuje priestor pre
krátkodobú rekreáciu a relax.

Podľa § 4 ods. (3) písm. f) zákona č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov zabezpečuje mestská časť verejnoprospešné služby, medzi inými aj
správu a údržbu verejnej zelene. Podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Čl. 44 ods. (4) písm. a), mestská časť zabezpečuje správu plôch verejnej zelene
a plôch určených ako rezerva na investičnú výstavbu na pozemkoch, ktoré sú zverené
hlavným mestom do správy mestskej časti "Delimitačnými protokolmi o zverení majetku
hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a povinností do správy Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto", alebo ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.

Tieto delimitačné protokoly sú z rokov 1991 - 1992 a do dnešného dňa neboli
aktualizované (obsahujú množstvo zastaraných a zavádzajúcich údajov ako napr. pozemky
s parcelnými číslami, ktoré sú predané a sú súkromnými pozemkami, alebo už neexistujú,
resp. sú rozparcelované alebo sa na nich už nenachádza zeleň). Zisťovanie vlastníka resp.
správcu konkrétneho pozemku a zelene je ešte zložitejšie po ukončení procesu ROEP
(Register obnovenej evidencie pôdy). V takých prípadoch musíme aktuálnych vlastníkov
resp. správcov alebo nájomcov preverovať na odd. PPČESČaSP.

V zmysle Čl. 29 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do pôsobnosti
mestskej časti patrí aj výkon správy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim
patriacej cestnej zelene a stromoradí. Z hľadiska legislatívneho sa cestná zeleň, teda zeleň,
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ktorá je súčasťou ciest a komunikácií primárne riadi ustanoveniami zákona Č. 135/1961 Z. z.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).

Delimitačným protokolom o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy
mestským častiam boli ku dňu 01. 04. 1992 do správy mestskej časti Bratislava - ové
Mesto zverené komunikácie III. a IV. triedy a verejné priestranstvá, podľa zoznamu
zostaveného ku dňu 27. 01. 1992, ktorý je súčasťou protokolu, avšak ktorý neobsahuje
prícestnú zeleň, obsahuje výhradne len telesá komunikácií a k nim priľahlé chodníky.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Č. 3/1996
o starostlivosti o zeleň na jej území, vymedzuje základné pojmy a ustanovuje základné
zásady starostlivosti o verejnú zeleň, ako aj povinnosti právnických a fyzických osôb pri
starostlivosti o zeleň.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň
o rozlohe 43,96 ha (z čoho na parkovú zeleň pripadá 23,18 ha) prostredníctvom príspevkovej
organizácie EKO - podniku VPS.

Starostlivosť o verejnú zeleň

Samotná starostlivosť o verejnú zeleň spočíva najmä v systematickom kosení
zatrávnených plôch a bylinného podrastu, a to aspoň dvakrát ročne, čím sa zamedzuje
kvitnutiu a následnej tvorbe peľu problémových tráva burín, (kosby vykonáva EKO - podnik
VPS priemerne 4 - 5 krát ročne).

Pravidelnú údržbu verejnej zelene zabezpečuje správca zelene - EKO - podnik VPS
podľa časového harmonogramu údržby a starostlivosti o verejnú zeleň, do ktorého sa,
v spolupráci s odd. životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu, priebežne
začleňujú mimoriadne požiadavky obyvateľov mestskej časti týkajúce sa úpravy zelene.

Práce súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň vykonané EKO - podnikom VPS
v sledoyanom období v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo práce zadané
dodávateľskej firme, v prípade, že technické vybavenie správcu zelene nie je dostatočné, sú
uvedené v prílohe č. 1.

Významnou súčasťou starostlivosti o zeleň je vostatných rokoch aj mechanické
odstraňovanie náletových a inváznych - nepôvodných druhov rastlín, ktoré k nám boli
v minulosti náhodne alebo zámerne zavlečené. Takéto rastliny sa v nových podmienkach
veľmi rýchlo rozširujú, vytláčajú naše pôvodné druhy a často sú, vďaka prítomnosti silných
alergénov, príčinou nepríjemných alergických reakcií obyvateľov.

Dňa 15. 06. 2014 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva životného prostredia SR
Č. 15812014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Č. 2412003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny.

Podľa prílohy Č. 2a citovanej vyhlášky do skupiny inváznych drevín, na výrub
ktorých sa podľa § 47 ods. 4 písm. g) zákona Č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplňa
zákon Č. 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon OPaK"), nevyžaduje osobitný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 písm. 3 Zákona
OPaK, sú na území Slovenskej republiky zaradené 4 druhy listnatých drevín, a to:
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- pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) - krajina pôvodu - Čína, má veľkú schopnosť
prispôsobiť sa zmeneným podmienkam života, je
vysoko odolný voči imisiám a má veľkú
reprodukčnú schopnosť, a teda sa ľahko
naturalizuje. Obsah žliazok v listoch vyvoláva u
citlivejších ľudí kožné alergie.

- javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - krajina pôvodu - Severná Amerika, v Európe
sa často vysádzal do parkov a záhrad, je
odolný proti zime a pomerne dosť odolný proti
znečisteniu ovzdušia. Peľ stromu môže
vyvolať alergické reakcie.

- beztvarec krovitý (Amorphafruticosa) - krajina pôvodu - Severná Amerika, dobre znáša
imisie a vďaka pevnej koreňovej sústavy sa dobre
vyrovnáva s nepriaznivými klimatickými
podmienkami. Veľmi dobre sa rozmnožuje
semenami i vegetatívne. Je podozrivý z toxicity.

- kustovnica cudzia (Lycium barbarum) - krajina pôvodu - Čína, patrí k často pestovaným
plodinám, jej plody sa nazývajú goji. Je to ker
z čeľade ľuľkovitých, s previsnutými vetvami,
striedavými listami a drobnými fialovými
kvietkami, ktorý sa však veľmi rýchlo rozrastá
a vytvára bujné porasty krovín. Často rokmi
vytvorí nepriepustnú húštinu, ktorá vytláča
pôvodnú vegetáciu. Porasty kustovnice sa veľmi
ťažko odstraňujú a hubia.

Podľa §7b ods. 2 Zákona OPaK, citujem: "Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam
ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín
podľa osobitného predpisu sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať
alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli
spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán
ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo na liečebné účely".

Z bylinných druhov sú najvýznamnejšími rastlinami zaradenými medzi invázne
druhy, ktoré sa na území SR vyskytujú hojne:

- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) - krajina pôvodu - Severná Amerika,
darí sajej najmä na okrajoch ciest,
chodníkov, na novoosídlených plochách,
sídliskách a v priemyselných zónach.
Primiešaná v nekvalitnom krmive pre
vtáky sa už dostáva do záhrad. Táto
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rastlinka dokáže u alergikov vyvolať silné
reakcie ako napr. slzenie očí, bolesti
hlavy, vyvolať až astmu. Pri dotyku
s kožou spôsobuje bolestivé svrbenie,
pálenie a sčervenanie pokožky.

- glejovka americká (Asclepias syriaea) - krajina pôvodu - východná časť Severnej
Ameriky. Je to trvácna rastlina vyskytujúca sa
najmä na železničných násypoch a v blízkosti
lokalít, kde sa pestujú poľné kultúry. Kvitne v júni
až v júli. Kvet je súkvetie - nepárny okolík,
pozostávajúci z 30 - 35 stopkatých kvetov ružovej
až špinavo fialovej farby. Je to jedovatá bylina,
ktorá po poranení silne roní bielu sťavu.

- pohánkovec (krídlatka) (Falopia sp.) (sn. Reynoutria)- krajina pôvodu - Japonskom, Čína,
Kórea (p. japonský),
ostrov Sachalin (p. sachalínsky),
v Európe sú známe od 19. storočia
ako okrasné rastliny a krmivo pre
zvieratá. Je to druh schopný
rásť veľkou rýchlosťou a prerásť
asfalt, betón i kanalizačné potrubie.
Šíri sa rýchlo na rozsiahle územia
a často značne potláča vývoj
pôvodnej vegetácie tvorbou
hustých trsov.

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzlanum) - krajina pôvodu - Ázia-
Kaukaz, pri kontakte
s kožou spôsobuje u človeka
popáleniny, pri dlhodobejšom
kontakte s rastlinou môže
vyvolávať bolesť hlavy,
zvýšenú teplotu, slabosť
a zimnicu, peľ boľševníka
vyvoláva aj peľové alergie.

- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) - krajina pôvodu - Himaláje - Kašmír,
Nepál, u nás často pestovaná ako okrasná
rastlina, na Slovensku je veľmi
frekventovaným druhom v blízkosti
vodných tokov a častý druh
v bratislavských lužných lesoch, jej
rozširovanie je postupné a veľmi agresívne.
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- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)
a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) - krajina pôvodu - Severná Amerika, do Európy

boli prinesené ako okrasné rastliny v polovici
17. storočia. Sú to trvalky vysoké až 1 - 1, 5 m.
Kvitnú koncom leta v auguste a septembri.
Majú veľkú konkurenčnú schopnosť
a schopnosť vytláčania ostatných rastlín
rastúcich v ich blízkosti vďaka silným
plazivým podzemkom.

Invázna rastlina je pojem pre nepôvodný druh rastliny, ktorý sa správa invázne
v území zavlečenia alebo introdukcie. Je to druh rastliny, ktorej založenie populácie a šírenie
populácie ohrozuje naše pôvodné ekosystémy, stanovištia alebo druhy s ekonomickým
a environmentálnym poškodením.

Podľa § 7b písm. 3) Zákona, citujem: "Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je
povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku Č. 2 zo svojho
pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom,
a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu".
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Príloha Č. 1

Výruby a orezy drevín v roku 2014

Drevina Termín Ulica Císlo spisu
orez cca 20 stromov jar.2014 Ukraj inská ul. Eko vps 1063/20131Ká
orez 16 ks drevín 5.7.2014 Jaskový rad Rondo 111012013/Tim
výrub 6 ks drevín
výrub 2 ks pagaštan 3.3.2014 Sadová ul. Eko vps 22/20 14/Akm
výrub 5 ks topoľov 5.3-6.3.2014 Ľudové námestie Eko vps 24N/DAR
orez 6 ks topole 7.4-29.4. 14 Ľudové námestie Rondo 24N/DAR
orez 17 ks stromov jún- august Račianska 83-85 Eko vps 421l4/Tim

2014
orez cca 55 ks stromov 7-29.2014 Ľudové námestie Eko vps 43/14/Tim
výrub Iks breza, l ks 20.3.2014 Plzenská- Hlučínska Eko vps 771l4/AKM

jaseňovec ul.
výrub 1 ks topoľ 24.3 .20 14 Plzenská- Hlučínska Rondo 77/14/AKM

ul.
výrub 1 ks agát /vyschnutý/ 3.3.2014 Hálkova ul. Eko vps 1421l4/DAR
výrub 8 ks topoľ 27.-28.2014 Trnavká cesta Rondo 1831l4/AKM

/ za Hant arénou/
výrub I ks topol' biely 27.11.2014 Bárdošova ul. Rondo 246/14/AKM
výrub 8 ks náletových drevín 11. 11.2014a Sancova- Račianska- Eko vps 2481l4/AKM

2 ks pajaseň žliazkatý 12.11.2014 Kominárska
4 ks sliviek
1 ks javor mliečny
1 ks orech královský

orezy Stromoradie, cca 39 2.7.-11.9.14 Sibírska ul Eko vps 311/2014/Tim
stromov

orezy ihličnaté dreviny 7 5.5.2014 Matúškova ul. Rondo 427/20 I4/Tim
ks

orez 7 ks topol' 25.-26.6. 2014 Hattalova ul. Eko vps 428/2014/ Tim
orez 2 ks brestovec 26.6.2014 Družstevná ul. Eko vps 457/20 14/AKM

odstránenie náletov
výrub 2 ks borovice 28.3.2014 Hálkova ul. Eko vps 460/2014/Dar

8 ks topol' 27-28.3.2014 Ďurgalova ul.
2 ks javor 28.3.2014 Ľudové námestie

výrub I ks lipa 16.4.2014 Višňová ul. Rondo 493/20 I4/Dar
orez dreviny- 4 ks 24-25.4.2014 Višňová ul. Rondo 493/20 14/Dar
výrub 2 ks smrek obyčajný 11.11.2014 Riazanská ul. 10- 20 Eko vps 561/2014/Akm
výrub 2 ks suchých drevín 8.9-9.9.2014 Hlavná ul. /parkl Eko vps 587/2014/DAR
orez stromy
orez Sofora japonská 22.-24.9.2014 Ul. Odbojárov Rondo 505/2014/DAR

39 ks
orez I ks javor a kry 1O.a 26.6. 14 Kukučínova ul. Eko vps 625/2014/ DAR
orez Mirabelka- 19.5.2014 Račianska 13 Eko vps 620/2014/ Tim

presahujúce konáre
orez zdravotné orezy cca 29.5-20.6.14 Kuchajda Eko vps 735/2014/DAR

50 stromov
výrub 21 ks suché stromy 28-29.5.2014 Kuchajda Eko vps 735/2014/DAR
+výrub 3 ks suché stromy 28.8.2014 Višňova 1-7 Eko vps 746/2014/ DAR
orez stromy opierajúce sa 29.-30.9.2014 Višňova 1-7 Rondo 746/2014/ DAR
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o fasádu - 9 ks
orez úprava korún- 39 ks 24.9.2014 ul. Pri starej prachárni Rondo 712/2014/AKM
výrub Zlomený strom 17.6.2014 Vajnorská 15-17 Eko vps 750/2014/AKM
výrub Suchý strom 19.6.2014 DI- Osadná-Rešetkova Eko vps 75 J/2014/AKM
orez 2 ks javora, 1 ks lipa 2.7.-9.7.14 Légerského ul Eko vps 755/20 14rrIM
výrub lks brezy 4.7.2014 Bárdošova 27 Eko vps up@banm.sk
výrub 1 ks javor /suchý str.! 19.6.2014 pred zs Sibírska Eko vps 801/20 14/AKM
výrub Suchá breza 4.7.2014 Račianska u1.47-51 Eko vps 841/20 14/DAR
orez napednuté listy na 20.-22.6.2014 Gaštanica- Koliba Rondo 850/2014/DAR

jedlých gaštanoch
výrub 2 ks vysch. pajaseň 4.7.2014 Kominárska - Sancova Eko vps up@banm.sk
orez Orez suchých konár. 17.6.14 Račianska 85 Eko vps zp~banm.sk
orez Drevina prekrýv. 19.8.2014 Vlárska ul. Eko vps 937/20 14/Tim

dopravné značenie
orez 1 ks orech čierny 11.9.2014 Americká ul. Eko vps 984/2014/ AKM

/presvetl. koruny/
orez Vyvetvenie korún 30.9.2014 ul. Na Revíne Rondo 985/2014/ AKM

smrekov 7 ks
orez Konáre opierajúce sa 16.-30.9.2014 Sancova ul. Eko vps 1065114/Tim

o fasádu
orez Suché a zlom. konáre 22.8.2014 Cesta na Kamzík Eko vps 1029/20 14/Akm
orez Konáre opierajúce sa 10.9.2014 Budyšínska ul. Eko vps 1040/2014/Dar

o fasádu
orez Javory, topole 13.11.2014 Teplická ul. Eko vps 1148/2014/Akm

tieniace byty 17.4.2015
výrub l ks topol' /suchý/ 22.9.-2.10.14 Zátišie Eko vps 1178/2014/DAR
orezy Dreviny Jahodova ul.

prekrývajúce Brečtanova ul.
dopravné značenie Bárdošova ul.

Júnova ul.
Hálkova ul

orez Opakovaný orez 2.10.2014 Vlárska ul. Eko vps 1179/2014/Dar
. stromu,prekrývajúci
dopr. značenie

orez l ks topol' 2.10.2014 Vlárska ul. Eko vps 1109114/AKM
orez Vyvetv. koruny 1 ks 10.9.14 Plzenská ul. Eko vps 11101l4/AKM
orez Konáre zasahujúce 9.-13.10.14 Cesta na kamzík Rondo 1235114/TIM

el.vedenie 55 ks str.
orez 1 ks Topol' sivý 10.11.2014 Nobelova ul. Eko vps 1302/2014/Akm
výrub Borovica lesná 10.12.2014 Bárdošova ul. Rondo 1322/2014/DAR

/suchá drevina!
orez 2 ks pajaseň 13.10.2014 Trnavská 21 Rondo 1242/2014/Tim

žliazkatý
výrub 3 ks pajaseň 18.12.2014 Konská železnica Eko vps 1566114/AKM

žliazkatý
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Príloha Č. 2

Náhradná výsadba drevín:

Apríl 2014

22.4. 2014 boli vysadené stromy:

Riazanská ul. - 3 ks čerešní pílkatých IPrunus serrulata Kanzan'l
5 ks čerešní gul'atoplodých /Prunus cerasifera 'Nigra'l
l ks javora mliečneho fAcer platanoidesl

November 2014

05.11.2014 boli vysadené stromy:

Halašova Iparkoviskol - l ks čerešne pílkatej IPrunus serrulata Kanzan'l

Riazanská ul./nové stromoradie/- l ks čerešne pílkatej IPrunus serrulata Kanzan"
2 ks čerešní gul'atoplodých IPrunus cerasifera 'Nigra'l

Riazanská ul. Ipri potravináchl- 1 ks javora mliečneho IAcer platanoides 'Columnare'1

Čsl. parašutistov Ipri DII - 1 ks javora mliečneho IAcer platanoides 'Columnare'l

Čsl. parašutistov lod Slimáka! - 3 ks javorov mliečnych IAcer platanoides 'Columnare'l

Mikovíniho ul. lpred č. 9 - č.131 - 3 ks jaseň mannových IFraxinus ornus Meczek'l

Mikovíniho ul. lpred č.5 - č.91 - 2 ks jaseňov mannových IFraxinus ornus 'Meczek'l

06.11.2014 boli vysadené stromy:

Vajnorská 75 - 73 I dvorl - 5 ks hrabov obyčajných ICarpinus betulus Frans Fontaine'l

Kraskova ll. šajba od Račianskej/>- 1 ks javora poľného IAcer campestrei

Thurzova parčík pri Račianska 65 - 1 ks javora mliečneho IAcer platanoides 'Columnare'l

na rohu ul. Zátišie a Hattalova - 2 ks čerešní pílkatých IPrunus serrulata 'Amanogava'l

07. 11. 2014 boli vysadené stromy:

Višňová ul. lDI pod schodamil - 2 ks čerešňa IPrunus cerasifera 'Nigra'l

Klenová oproti kostolu Magurská - 8 ks borovíc čiernych IPinus nigral
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21. 11. 2014 boli vysadené stromy:

Rozvodná ul. - 3 ks čerešňí pílkatých /Prunus serrulata Kanzan'/

2 ks javorov mliečnych fAcer platanoides 'Columnare'/

Jeseň 2014 boli vysadené kry:

MÚ Junácka - 226 ks tavoľníkov japonských /Spirea huma/da 'Shirobana'/

Konská železnica - 117 ks tavoľníkov japonských /Spirea huma/da 'Shirobana'/
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d hodnuť k2014 Príloha č. 3

J

. Rozhodnutia v rámci verejnej

Výrub Náhradná Finanč. zelene, ktorých žiadatel'om je

Por.č. Žiadatel' Miesto výrubu (ks) výsadba náhrada mestská časť
(ks) pre MČ

Náhradná(€) Výrub (ks) výsadba (ks)
dreviny kry dreviny kry dreviny kry dreviny kry

1 fyzická osoba Suchá ul. 1 7 80

2 03 INVEST, a. s. Limbova ul. 2 1 6 40 620, -

3 fyzická osoba Strážna ul. 1 1 7 150

4 Spoloč. bytov a garáží Jahodová 17 - 19 4 19 98

5 SLD, s. L o. Krahulčia ul. 7 3 250
Račianska ul. - žst. 2800, -

6 ŽSR Predmestie 9 zaplatené
Račianska ul. - za

7 PSVS, s. L o. LIDLom 35 1 67 180
3 238,45

8 BVS, a. s. Podkolibský vodojem 4 zaplatené

9 EUROCOM&Co., S.LO. Nobelova ul. 18 12 5445,46

10 fyzická osoba Ľudové nám. 2 4 120

ŽSR
1 179,20

11 Podniková ul. 1 zaplatené

12 fyzická osoba Opavská ul. 2 27 25

13 KLM Group, s. L o. Vajnorská ul. 19 1 20 50 8666,67
zastavené

14 Hl. mesto SR Račianska ul. 1 konanie
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Rozhodnutia v rámci verejnej
. Výrub Náhradná Finanč. zelene, ktorých žiadatel'om je

Por.č. Žiadatel' Miesto výrubu (ks) výsadba náhrada mestská časť
(ks) pre MČ

Náhradná(€) Výrub (ks) výsadba (ks)
dreviny kry dreviny kry dreviny kry dreviny kry

15 fyzická osoba Jeséniova ul. 9 26 150
MURLABO Slovakia, Trnavská - Tomášikova

16 S.r.o. ul. 50
Vlastníci bytov a

17 pozemkov Royova ul. 19 - 25 8 15 260

18 ŠTÚDIO KOLIBA, a. s. Brečtanová ul. 154 2 81 210 43 359,74

19 BVS, a. s lok. Vtáčnik 2 1 330
39473,56

20 SHRE, a. s. Nobelova ul. 118 4 90 250 zaplatené
17 190,01

21 G.S.B.V., s. r. o. Vajnorská - Za stanicou 91 12 zaplatené

22 Obchodná akadémia Račianska ul. 107 3 10 390
Národný futbalový V. Tegelhoffa - Bajkalská

23 štadión, a.s. - Kalinčiakova ul. 153 73 1990 132876,98
Bytové družstvo 407,17

24 "Centrum" Šancova ul. 1 1 zaplatené
270,85

25 TESCO STORES SR, a.s. Jeséniova ul. 1 zaplatené

26 EUROCOM & Co, s.r.o. Krahulčia ul. 20 117 45

27 MČBANM Ďurgal'ova ul. 8 27 45

28 MČBANM Ľudové námestie 5 5 20

II



Rozhodnutia v rámci verejnej

Výrub Náhradná Finanč. zelene, ktorých žiadatel'om je.
Por.č. Žiadatel' Miesto výrubu (ks) výsadba náhrada mestská časť

(ks) pre MČ
Náhradná(€) Výrub (ks) výsadba (ks)

dreviny kry dreviny kry dreviny kry dreviny kry

29 MČBANM Hálkova ul. 2 1 30
Základná škola,

30 Kalinčiakova Kalinčiakova ul. 2 25
31 fyzická osoba Letná ul. 1 9

Slovenská technická
32 univerzita Račianska ul. 1 16
33 DIVIDEND, a.s. Rožňavská ul. 1 18
34 fyzická osoba Záborského ul. 4 9

Tylova ul., Chemická ul.,
35 Istrochem Reality, a.s. Vihorlatská ul. 9 31
36 Futbalový klub BCT 7 46
37 fyzická osoba Krahulčia ul. 1 22
38 RAMA, spol. s r. o. ul. Na pažiti 1 3 15
39 Snežienka s r. o. CHKO Malé Karpaty 3 20 15

721,62
40 GUPRESS s r. o. Hattalova ul. 3 zaplatené

41 Hl. m. SR Bratislava Višňová ul. 5 10
42 PARI, sr. o. Bojnická ul. 1 6 25

Spolu 754 29 807 4648 15 O 48 75
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