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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

20454/4218/2019/ZP/KMEA Bratislava 29.05.2019
Vybavuje: Kmeťková Adriana Mgr.

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonávajúca štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa §69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy  na základe žiadosti Slovenského zväzu
hádzanej, Trnavská cesta 30C, Bratislava (ďalej len "žiadateľ") zo dňa 14.02.2019, v zastúpení spoločnosťou
BONNEX s. r. o., Tomášikova ul. 30/C, vydáva

súhlas

žiadateľovi 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 na
výrub 52 ks stromov a 13 ks kríkových porastov, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/18,
15123/117 a 15123/26 v k. ú. Nové Mesto, na Junáckej ulici v Bratislave:

Stromy:

Prirážkové indexy

P. č. Slovenský / Latinský názov drevín

Obvod
kmeňa v

cm
Spoločenská
hodnota (€) 1* 2* 3*

Upravená
hodnota (€)

1 tuja západná / Thuja occidentalis 68 967 0,9 0,8 1 696,24

2 tuja západná / Thuja occidentalis 67 967 0,9 0,8 1 696,24

3 tuja západná / Thuja occidentalis 47 691 0,9 0,8 1 497,52

4 tuja západná / Thuja occidentalis 69 967 0,9 0,8 1 696,24

5 tuja západná / Thuja occidentalis 90 1244 0,9 0,8 1 895,68
6 tuja západná / Thuja occidentalis 95 1382 0,9 0,8 1 995,04

7 tuja západná / Thuja occidentalis 82 1244 0,9 0,8 1 895,68

8 tuja západná / Thuja occidentalis 60 829 0,9 0,8 1 596,88

9 tuja západná / Thuja occidentalis 95 1382 0,9 0,8 1 995,04
10 tuja západná / Thuja occidentalis 68 967 0,9 0,8 1 696,24

11 tuja západná / Thuja occidentalis 45 553 0,9 0,8 1 398,16

12 orech kráľovský / Juglans regia 93 1059 1 0,8 0,8 677,76

13 orech kráľovský / Juglans regia 56 599 1 0,8 1 479,20
14 topoľ čierny /Populus nigra 144 1612 1 0,8 0,8 1031,68

15 topoľ čierny / Populus nigra 85 921 1 0,8 0,8 589,44
16 topoľ čierny /Populus nigra 450 3961 1 0,8 0,8 2535,04
17 topoľ čierny / Populus nigra 50 507 1 0,8 0,8 324,48

18 vŕba biela / Salix alba 295 2948 0,9 0,8 0,8 1698,05

20 topoľ čierny /Populus nigra 253 2672 1 0,8 0,8 1710,08

21 topoľ čierny /Populus nigra 52 599 1 0,8 0,8 383,36
22 tuja západná / Thuja occidentalis 109 1520 0,9 0,8 1 1094,40

23 tuja západná / Thuja occidentalis 93 1382 0,9 0,8 1 995,04



Tento dokument bol podpísaný elektronicky
Rozhodnutie_DEN2019005812 Strana 2 z 8

24 tuja západná / Thuja occidentalis 53 829 0,9 0,8 1 596,88
25 tuja západná / Thuja occidentalis 64 967 0,9 0,8 1 696,24
26 tuja západná / Thuja occidentalis 119 1658 0,9 0,8 1 1193,76

27 tuja západná / Thuja occidentalis 172 2349 0,9 0,8 1 1691,28

28 tuja západná / Thuja occidentalis 141 2073 0,9 0,8 1 1492,56

29 topoľ čierny / Populus nigra 142 1612 1 0,6 0,8 773,76

30 topoľ čierny / Populus nigra 127 1474 1 0,8 0,8 943,36
31 topoľ čierny / Populus nigra 103 1198 1 0,8 0,8 766,72

32 čerešňa vtáčia / Cerasus avium 56 599 0,9 0,8 0,8 345,02

33 čerešňa vtáčia / Cerasus avium 56 599 0,9 0,8 0,8 345,02

34 agát biely / Robinia pseudoacacia 113 1336 1 0,8 0,8 855,04

35
hloh jednosemenný /

Crataegus monogyna 47 507 0,9 0,8 0,8 292,03

36
slivka čerešňoplodá žltoplodá/

Prunus cerasifera ′Myrobalana′ 67 691 0,9 0,8 0,8 398,02

37 javor mliečny / Acer platanoides 88 921 1,1 0,8 1 810,48

38 čerešňa vtáčia / Cerasus avium 73 783 0,9 0,6 0,8 338,26

39 topoľ čierny / Populus nigra 82 921 1 0,6 0,8 442,08

40
slivka čerešňoplodá žltoplodá/

Prunus cerasifera ′Myrobalana′ 62 691 0,9 0,8 0,8 398,02

41
slivka čerešňoplodá žltoplodá/

Prunus cerasifera ′Myrobalana′ 46 507 0,9 0,8 0,8 292,03

42 orech kráľovský / Juglans regia 70 691 1 0,8 0,8 442,24

43 topoľ čierny / Populus nigra 212 2073 1 0,6 0,8 995,04
44 orech kráľovský / Juglans regia 68 691 1 0,8 0,8 442,24

45 orech kráľovský / Juglans regia 52 599 1 0,8 0,8 383,36

46 čerešňa vtáčia / Cerasus avium 47 507 0,9 0,8 0,8 292,03

47 jaseň štíhly / Fraxinus excelsior 72 783 1 1 0,8 626,40

48 orech kráľovský / Juglans regia 87 921 1 1 0,8 736,80
49 orech kráľovský / Juglans regia 87 921 1 1 0,8 736,80

50 čerešňa vtáčia / Cerasus avium 71 783 0,9 0,8 0,8 451,01

52 jabloň domáca / Malus domestica 95 1059 0,9 0,8 0,8 609,98

SPOLU v € 37 963,95

Krovité porasty:

Prirážkové indexy
P. č. Slovenský / Latinský názov drevín

Plocha
v m2

Výška
v cm

Spoločenská
hodnota (€)

1* 2*

Upravená
hodnota (€)

K1
vtáčí zob vajcovitolistý /
Ligustrum ovalifolium 13 do 300 530 0,9 1 477

K2
vtáčí zob vajcovitolistý /
Ligustrum ovalifolium 24 do 300 852 0,9 1 766

K3
vtáčí zob vajcovitolistý /
Ligustrum ovalifolium 13 do 300 530 0,9 1 477

K4
vtáčí zob vajcovitolistý /
Ligustrum ovalifolium 11 do 300 530 0,9 1 477

K5 baza čierna / Sambucus nigra 13 do 300 276 0,9 0,8 198,72

K6 ruža šípová / Rosa canina 15 do 300 276 0,9 0,8 198,72
K7 ruža šípová / Rosa canina 64  do 300 1196 0,9 0,8 861,12

K8 baza čierna / Sambucus nigra 275 do 300 5060 0,9 0,8 3643,20
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K9 svíb krvavý / Swida sangunea 24 do 300 460 0,9 0,8 331,20

K10 ruža šípová / Rosa canina 25 do 300 460 0,9 0,8 331,20
K11 baza čierna / Sambucus nigra 63 do 300 1196 0,9 0,8 861,12

K12 ruža šípová / Rosa canina 38 do 300 736 0,9 0,8 529,92

K13 baza čierna / Sambucus nigra 22 do 300 460 0,9 0,8 331,20
Spolu v € 9 483,40

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, upravená príslušnými prirážkovými indexmi podľa prílohy č. 35 vyhlášky
je: 47 447,35 €.

Použité prirážkové indexy :
 1* - index dosiahnuteľného veku druhu
 2* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
 3* - ak ide o dreviny z náletu alebo výmladkov.

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2021 za nasledovných podmienok:

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny určuje
žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

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 právoplatnosti
stavebných povolení všeobecného stavebného úradu na pozemné objekty a špeciálnych stavebných úradov na
výstavbu inžinierskych a obslužných objektov, najneskôr však do 31.12.2021,

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,

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,

4. vykonávateľ výrubu zabezpečí  odpratanie drevných zvyškov po výrube,
5. pred výrubom žiadateľ, za účasti zamestnanca správneho orgánu, zabezpečí, označenie drevín, ktoré majú byť

vyrúbané, farebne a predpísaným spôsobom.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi  povinnosť realizácie náhradnú výsadbu:

žiadateľ
1). uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na  svojich pozemkoch registra „C“ KN parcely č. 15123/26,

15123/117 a 15123/330 v kat. ú. Nové Mesto na Junáckej ulici, nasledovne:

- 7 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 31/35 cm druhu v kultivare – hruška
okrasná „Chanticleer“ (Pyrus calleryana „Chanticleer“),

- 7 ks  odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 31/35 cm druhu v kultivare – javor
poľný ′Elsrijk′ (Acer campestre ′Elsrijk′),

- 7 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 31/35 cm druhu v kultivare –jarabina
durýnska ′Fastigiata′ Sorbus x thurangiaca ′Fastigiata′)

- 1 ks odrasteného predpestovaného listnatého stromu druhu  v kultivare– dub letný ′Fastigiata Koster′ (Quercus
robur ′Fastigiata Koster′),

- 50 m2 odrastených predpestovaných vždyzelených kríkových porastov v kultivare druhu – bršlen japonský
′Kathy′ (Euonymus japonicus ′Kathy′) s výškou do 30 cm,

- 415 m2 odrastených predpestovaných vždyzelených kríkových porastov druhu v kultivare – vavrínovec lekársky
′Novita′ (Laurocerasus officinalis ′Novita′) s výškou do 100 cm,

- náhradnú výsadbu vysadiť s ohľadom na priestor, ktorý bude nutný na prirodzený rast drevín v čase dospelosti a
prihliadnuť na dosiahnutie estetickej kompozície,
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2) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných a
podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 5/2018 Hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o
verejnú zeleň a ochranu drevín,

3) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30.11.2021,
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,
3) zabezpečí stálu odbornú starostlivosť o vysadené dreviny:

1. zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
2. zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,
3. zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm,
4. kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
5. starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom  zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
6. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,
7. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
8. vykonávaním nevyhnutných mechanických  a biologických opatrení proti škodcom,
9. včasným ošetrením prípadného poranenia drevín,

4) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle
tohto rozhodnutia,

5) 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 § 92 ods. 1
písm. z) zákona.

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

1) v spoločenskej hodnote časti drevín: 27 592,60 Eur slovom: dvadsaťjedentisícpäťstopäťdesiatjeden eur
a štyridsaťsedem centov

2) finančnú náhradu vo výške 21 551,47 Eur uhradí žiadateľ v termíne najneskôr 7 dní pred výrubom
drevín,

3) v zmysle Čl. 69 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 v tvare IBAN: SK 08 5600 000 0001800347007
variabilný symbol: 6480032520
v sume: 17 935,19  Eur
slovom: sedemnásťtisícdeväťstotridsaťpäť eur a devätnásť centov

- na účet Hl. mesta SR Bratislavy: Slovenská poisťovňa, a. s.
číslo účtu: 5027412964/0900
variabilný symbol: 1622292200
špecifický symbol: 05 – 4218 - 2019
v sume: 9 657,41 Eur
slovom:  deväťtisícšesťstopäťdesiatsedem eur a štyridsaťjeden centov.

4) Doklad o zaplatení zašle žiadateľ obratom na tunajší úrad.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je situačný nákres so zakreslenými drevinami určenými na
výrub a nového stavu.

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.
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Odôvodnenie

Žiadateľ Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), v zastúpení
spoločnosťou BONNEX s. r. o., Tomášikova ul. 30C, Bratislava (Splnomocnenie Slovenského zväzu hádzanej pre
spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s. r. o. zo dňa 23.10.2018 a Plnomocenstvo spoločnosti Swietelsky-Slovakia
spol. s r. o. pre spoločnosť BONNEY s. r. o. zo dňa 14.12.2018), požiadal v zmysle § 47 ods. 3 a § 69 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), podaním č.
6155 zo dňa 14.02.2019 o vydanie súhlasu na výrub 52 ks stromov a 13 ks kríkových skupín, rastúcich na
pozemkoch registra „C“ KN č. 15123/117 a 15123/26, k. ú. Nové Mesto. Pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti
DOM ŠPORTU, s. r. o., Slnečnicová ul. 28, Šamorín. Konateľ spoločnosti s výrubom drevín a s umiestnením
náhradnej výsadby súhlasil v žiadosti. Pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako „ostatné plochy,, (pozemky
p. č. 15123/26 a 15123/117). Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Ako dôvod nevyhnutného výrubu stromov žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol plánovanú výstavbu
„Viacúčelová športová hala“

Podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon
neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, správcu,
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, prípadne nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“).

Podľa ust. § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o
odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Podľa ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu
úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami
účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Žiadateľ k žiadosti predložil nasledovné podklady: kópiu katastrálnej mapy s vyznačeným dotknutým
územím, výpis z katastra nehnuteľností, Dendrologický posudok drevín v území, vypracovaný spoločnosťou ATR
s. r. o., návrh druhov drevín na náhradnú výsadbu.

Nakoľko žiadosť zo dňa 14.02.2019 neobsahovala všetky podklady potrebné pre začatie konania a vydanie
meritórneho rozhodnutia, správny orgán listom č. 7075/4218/2019/ZP/KMEA zo dňa 20.02.2019 vyzval žiadateľa
na doplnenie nasledovných dokladov:

- osobitný súhlas vlastníka pozemkov parc. č. 15123/26 a 15123/117, k. ú. Nové Mesto s výrubom
drevín a s umiestnením náhradnej výsadby na pozemkoch s riadne uvedeným menom podpisujúceho,

- výkres so zakreslenými drevinami a osadením stavby viacúčelovej haly pre posúdenie záberu drevín,
- konkrétne dreviny, ktoré sú požadované na výrub, nakoľko dendrologický posudok neuvádza, ktoré z

hodnotených drevín v území bude nutné odstrániť,
- projekt umiestnenia stavby, časť ,Architektúra,.

a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 7099/4218/2019/ZP/KMEA zo dňa 20.02.2019 s lehotou dodania
dokladov podľa výzvy.

Podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny orgán úkon nevykoná
a konanie vo veci zastaví, ak správny poplatok nebol zaplatený ani v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia
písomnej výzvy správneho orgánu na zaplatenie správneho poplatku.

Podľa ust. § 86 ods. 1 zákona orgán ochrany prírody rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu
a z vykonaných dôkazov.

Podľa ust. § 86 ods. 2 zákona sú fyzické osoby a právnické osoby povinné na základe žiadosti orgánu
ochrany prírody podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa tohto
zákona. Takto získané informácie sa môžu použiť iba na účely konania podľa tohto zákona.

Podľa ust. § 19 ods. 2 Správneho poriadku sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť
zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a o čom sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho
ďalšie náležitosti.
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Podľa ust. § 19 ods. 3 Správneho poriadku pokiaľ nemá podanie predpísané náležitosti, správny orgán
pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne
ho poučí, že inak konanie zastaví.

Podľa ust. § 27 ods. 1 Správneho poriadku ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu
v konaní primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

Podľa ust. § 29 ods. 1 Správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie
o predbežnej otázke alebo bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania,
alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak
tak ustanovuje osobitný zákon.

Podľa ust. §29 ods. 3 Správneho poriadku proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.
Podľa ust. § 29 ods. 4 Správneho poriadku správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo

na podnet účastníka konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.
Podľa ust. § 29 ods. 5 Správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona

neplynú.
Žiadateľ na základe výzvy doplnil podanie osobne o stanovisko Mestskej časti Bratislava č.

14526/1693/2019/ZP/NAGV zo dňa 24.04.2019, podľa ktorého je navrhovaný zámer v súlade s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 v znení zmien a doplnkov,
ďalej výkres so zakreslenými drevinami a osadením stavby viacúčelovej športovej haly. Súhlas vlastníka
pozemkov, na ktorých dreviny určené na výrub rastú, spoločnosti DOM ŠPORTU, s. r. o., s výrubom aj
s umiestnením náhradnej výsadby prišiel osobne do žiadosti doplniť konateľ spoločnosti pán Ladislav Asvániy.

Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznámil začatie
konanie v predmetnej veci na svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 20.02.2019 a požiadal o písomné alebo
elektronické oznámenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia
oznámenia.

Občianske združenie (ďalej len „OZ“), ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti
písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa zákona,
je účastníkom  tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom
správnom konaní a to zaslaného  písomne v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: Mestská časť Bratislava
– Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava.

Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote oznámili občianske združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa listom
zo dňa 27.02.2019 a Združenie domových samospráv listom zo dňa 25.02.2019. OZ zároveň požiadali v zmysle §
33 ods. 2. správneho poriadku o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia (poštou alebo elektronicky) aby sa
k nim mohli vyjadriť.

Po dodaní všetkých potrebných dokladov správny orgán oznámil listom č. 8238/4218/2019/ZP/KMEA zo
dňa 12.03.2019 začatie správneho konania v predmetnej veci všetkým známym účastníkom konania vyplývajúcich
z rozhodnutia procesu posudzovania a zároveň podľa § 21 ods.1 a 2 a § 38 ods.3 Správneho poriadku  nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.04.2019.

K zasielaniu podkladov pred vydaním rozhodnutia občianskym združeniam správny orgán uvádza, že tak
ako správny orgán má povinnosť postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, aj samotní účastníci
správneho konania sú povinní preukázať aktívny prístup a záujem na korektnom priebehu celého správneho
konania. Okrem toho správny orgán v oznámení o začatí konania, list č. 8238/4218/2019/ZP/KMEA zo dňa
12.03.2019, umožnil účastníkom konania, ktorí sa nebudú môcť ústneho konania a miestneho zisťovania zúčastniť,
podľa § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nazrieť do spisu v sídle správneho orgánu, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Vzhľadom na uvedené preto správny orgán požiadavkám OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a OZ Združenie
domových samospráv o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia nevyhovel.

Na uskutočnenom miestnom zisťovaní spojenom s ústnym konaním dňa 16.04.2019  sa zúčastnili okrem
správneho orgánu, zástupcovia investora, konateľ spoločnosti DOM ŠPORTU, s. r. o. a spracovateľ
dendrologického posudku.

Na základe predložených dokladov a miestneho zisťovania orgán ochrany prírody konštatuje nasledovné.
Stromy požadované na výrub rastú v areáli bývalých športových ihrísk – tenisových kurtov. Povrch tenisových
kurtov je zarastený náletovými drevinami. Plošne sú pokryté plazivými a ťahavými výhonmi plamienka plotného
(Clematis vitalba) a ostružiny černicovej (Rubus fruticosus). Pri komunikáciách vedúcich k tenisovým kurtom sú
vysadené živé ploty z tuje západnej (Thuja occidentalis). Ďalšia časť pozemku hraničí s futbalovým štadiónom, je
ťažko dostupná a je zarastená náletmi z ruže šípovej (Rosa canina) a bazy čiernej (Sambucus nigra) v kombinácii
s ostružinou černicovou. Nachádzajú sa tu aj dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, ktoré sú predmetom žiadosti.
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Na pozemkoch dotknutých výrubom a následnou výstavbou bolo hodnotených celkovo 52 stromov a 13 ks
kríkových skupín. Druhové zloženie pôvodných výsadieb na pozemkoch tvoria tuja západná a vtáčí zob
vajcovitolistý (Ligustrum ovalifolium). Druhové zloženie náletových drevín tvoria druhy, ktoré sa ľahko rozširujú,
ako je napr. topoľ čierny, či orech kráľovský. Nachádzajú sa tu aj 2 kusy drevín druhu javorovec jaseňolistý
(Negundo aceroides), ktoré sú podľa prílohy č.2a  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 inváznymi druhmi rastlín. Podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas na výrub inváznych drevín nevyžaduje.

Tuje západné sú väčšinou viackmenné, ktorých obvody kmeňov boli merané tesne pri báze kmeňa, okrem
tují č. 3, 11, 24 a 25, ktorých obvody kmeňov boli merané vo výške 130 cm nad zemou. Tuje sú v pomerne dobrej
kondícii, len s menšími poškodeniami, ako sú preschnuté alebo zlomené konáre. Z náletových drevín topoľ čierny
č. 29, čerešňa vtáčia č. 38 a jabloň č. 52 majú poškodené kmene v rozpätí 26 – 60 % , preto ich spoločenskú
hodnotu správny orgán znížil prirážkovým indexom 0,6.

Topole čierne č. 39 a 43 sú len výmladky vyrastajúce z pňa po odumretom kmeni. Javor mliečny č. 37,
jaseň štíhly č. 47 a orechy kráľovské č. 42, 48 a 49, sú na pozemkoch dreviny v najlepšej kondícii, preto je ich
zdravotný stav ohodnotený indexom poškodenia 1,0.

Z krovitých porastov sú len porasty vtáčieho zobu vajcovitolistého pôvodne vysadené, ostatné krovité
porasty sú z náletov.

Podľa ust. § 48 ods. 1 prvá až tretia veta zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na
výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na
náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa náhradná výsadba vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu,
najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).

Podľa ust. § 95 ods. 3 písm. d) zákona spoločenská hodnota drevín podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje najmä
pri  rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.

Po dohode so zástupcami žiadateľa a orgánu ochrany prírody správny orgán ukladá žiadateľovi povinnosť
vysadiť podľa návrhu druhového zloženia drevín na náhradnú výsadbu v rámci pozemkov dotknutých výrubom 52
ks vzrastlých stromov a 13 ks kríkových porastov v počte 22 kusov vzrastlých stromov a 465 m2 kríkových drevín
(hodnota novej výsadby bola podľa prílohy č. 33 vyhlášky č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 24/2002
Z.  z.,  určená  na 19 854,75 Eur). Vzhľadom na to, že po ukončení výstavby viacúčelovej športovej haly bude
priestor na umiestnenie novej výsadby v areáli športovej haly obmedzený a mestská časť nemá momentálne
k dispozícii dostatok voľných pozemkoch na umiestnenie zvyšnej náhradnej výsadby, správny orgán hodnotu
náhradnej výsadby, ktorá bude na dotknutých pozemkoch umiestnená, odpočítal od celkovej spoločenskej hodnoty
drevín, ktoré majú byť vyrúbané (47 447,35 Eur – 19 854,75 Eur),  čo  predstavuje  sumu 27 592,60 Eur, ktorú
zaplatí žiadateľ ako finančnú náhradu, na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (65 % hodnoty) a Hlavného
mesta SR Bratislavy (35% hodnoty) v súlade s Čl. 69 ods. 2 písm. g/ Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

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 na základe posúdenia ekologických
a estetických funkcií drevín a súhlasných stanovísk dospel právnou úvahou k názoru, že výrub drevín rastúcich
v športovom areáli požadovaných na výrub je odôvodnený.

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.

Toto rozhodnutie bolo vydané minimálne po uplynutí troch pracovných dňoch odo dňa ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním. V týchto dňoch bolo všetkým účastníkom konania umožnené nazrieť do spisu,
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia.

Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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 € do pokladne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

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.

Prílohy: situačný nákres so zakreslenými drevinami určenými na výrub a situácia nového stavu

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 20454/4218/2019/ZP/KMEA zo dňa 29.05.2019 sa
doručuje:

A/ Účastníkom konania:
1. Slovenský zväz hádzanej, C, 831 04 Bratislava 3, (žiadateľ) – do elektronickej schránky
2. BONNEX, s. r. o., Tomášikova ul. 30/C, 831 04 Bratislava 3 (splnomocnený zástupca žiadateľa)
  – do elektronickej schránky
3. DOM ŠPORTU, s. r. o., Slnečnicová ul. 28, 931 01 Šamorín (vlastník pozemkov) – do elektronickej schránky
4. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. č. 3/b, 811 06 Bratislava 1
5. OZ Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 5 – do elektronickej schránky

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
6. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. finančné a hospodárske, Tu
7. SIŽP – inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova ul. 17, 833 15 Bratislava 3
8. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne nám. č. 1,

814 99 Bratislava 1
9. Na zverejnenie na webe

C/ Co:
10. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava, odd. ŽPaÚP - pre spis

Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ Bratislava-Nové Mesto

v. z.
JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
na základe poverenia zo dňa 06.12.2018


