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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

19056/4580/2019/ZP/KMEA Bratislava 09.05.2019
Vybavuje Kmeťková Adriana Mgr.

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody § 69 ods. 1 písm. d) a f) a ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s Čl. 69 ods. 2. Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, na základe žiadosti fyzických osôb (ďalej len ,,žiadatelia,,) zo dňa 26.02.2019 vydáva

A. súhlas

podľa § 47 ods. 3 a 4 a § 48 ods. 1 zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, žiadateľom na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45, k.
ú. Vinohrady na Vidlicovej ulici v Bratislave:

Prirážkové
indexyP. č. Slovenský / Latinský názov drevín

Obvod
kmeňa
 (cm)

Spoločenská hodnota
(€)

1* 2*

Upravená
hodnota

(€)

1 borovica lesná /Pinus sylvestris 105 1520 1 0,8 1216

4 borovica lesná /Pinus sylvestris 81 1244 1 0,6 746,40

Spolu (€) 1962,40

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon (ďalej len „vyhláška“) a upravená príslušnými prirážkovými indexmi
podľa prílohy č. 35 vyhlášky je 1962,40  Eur.

Použité prirážkové indexy:
1*- index dosiahnuteľného veku druhu,
2*- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota,

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.06.2021, za nasledovných podmienok:

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny:

1. Výrub drevín uskutočnia žiadatelia prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november – 31. marec), v termíne
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Prípadný výrub vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov,
najmä hniezdiacich vtákov až po vypracovaní ornitologického posudku alebo inom jednoznačnom preukázaní
toho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody.
Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude
nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR
o výnimku z ochrany.

3. Vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube, bez vytvárania akejkoľvek
medziskládky na dotknutých pozemkoch.

4. Výrub sa dotkne len drevín označených farebne na kmeni a na koreňovom nábehu.
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II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľom:

1) uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu tu geograficky pôvodných a tradičných druhov na
nezastavaných častiach pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45 v k. ú. Vinohrady na Vidlicovej ulici:

- 2 ks listnatých dlhovekých drevín v kultivare, napr. druhu dub letný ′Fastigiata Koster′ (Quercus robur
′Fastigiata Koster′) s obvodmi kmeňov 17 – 20 cm,

- 3 ks listnatých krátkovekých drevín v kultivare, napr. druhu hruška obyčajná ′Beech Hill′ (Pyrus communis
′Beech Hill′) alebo jabloň ′Van Eseltine′ (Malus ′Van Eseltine′) s obvodmi kmeňov 17 – 20 cm,

- 5 ks ihličnatých drevín s výškami min. 101 cm,
- 15 m2 vždyzelených alebo polovždyzelených kríkových drevín s výškami 30 – 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,
2) pri výsadbe budú 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 zrealizujú v termíne najneskôr do 31.05.2021,
4) doručia na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 30

dní po jej realizácii, čím preukážu splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby,
5) zabezpečia 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,

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

7) v prípade, že nestihnú zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiadajú 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.

Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je situačná mapa územia so zakreslenou drevinou určenou 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 § 92 zákona.

B. zamieta žiadosť

podľa § 82 ods. 11 zákona v časti týkajúcej sa výrubu drevín:
- č. 2 – borovice lesnej / Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 57 cm,
- č. 3 – borovica lesná / Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 68 cm,
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45, k. ú. Vinohrady na Vidlicovej ulici v Bratislave.

Odôvodnenie

Žiadateľ                                                                    (ďalej len „žiadatelia“) požiadali v zmysle § 47 ods. 3
a 4 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“),
podaním č. 8339 zo dňa 26.02.2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých stromov – borovíc lesných (Pinus
sylvestris) s obvodmi kmeňov 103 cm, 57 cm, 71 cm a 79 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. 6194/45,
k. ú. Vinohrady (klasifikácia pozemku ,,záhrada“). Vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny určené na výrub rastú,
sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4262 žiadatelia. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
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Ako dôvod nevyhnutného výrubu stromov žiadatelia vo svojej žiadosti uviedli, že stromy rastú vo svahu,
sú vysadené veľmi blízko seba, sú poškodené, majú obnažené korene a môžu ohroziť okolie a ľudí.

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.

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 27.02.2019 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 na adresu: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava, alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej
schránky mestskej časti na www.slovensko.sk (E0005957900).

Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote oznámili občianske združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa listom
zo dňa 06.03.2019, OZ Združenie domových samospráv listom zo dňa 05.03.2019 a Regionálne ekologické
centrum Bratislava listom zo dňa 28.02.2019 a požiadali v zmysle § 33 ods. 2. správneho poriadku o zaslanie
podkladov pred vydaním rozhodnutia (poštou alebo elektronicky) aby sa k nim mohli vyjadriť.

V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkom predmetného konania, v súlade s § 21 ods. 1
Správneho poriadku správny orgán v súlade s § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
oznámil listom č. 10121/4580/2019/ZP/KMEA zo dňa 07.03.2019 začatie správneho konania v predmetnej veci
všetkým známym účastníkom konania a zároveň podľa § 21 ods.1 a 2 a § 38 ods.3 Správneho poriadku  nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.03.2019.

Na uskutočnenom miestnom zisťovaní spojenom s ústnym pojednávaním dňa 28.03.2019 sa zúčastnili
žiadatelia a oprávnený zamestnanec správneho orgánu. Zástupcovia občianskych združení sa na ústnom
pojednávaní nezúčastnili a nevyužili ani možnosť nazrieť do spisu v sídle správneho orgánu, čo im správny orgán
umožnil v oznámení o začatí konania zo dňa 07.03.2019.

Na základe predložených dokladov a miestneho zisťovania orgán ochrany prírody konštatuje nasledovné.
Stromy požadované na výrub rastú na pozemku klasifikovanom ako ,,záhrada“, v blízkosti sa

nenachádzajú žiadne chránené územia, chránený solitérny strom ani ochranné pásma v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny. Územie sa nachádza vo výrazne svahovitom teréne, v blízkosti rozostavanej stavby rodinného
domu. Borovice chceli žiadatelia pôvodne zachovať, ale vzhľadom na to, že sa stromy nachádzajú vo svahu, pri
vetre môže dôjsť k ich vyvráteniu. Borovice rastú tesne vedľa seba, navzájom majú prerastené koruny, ktoré sú
v dôsledku nedostatku priestoru deformované a nerovnomerne vyvinuté. Borovica č. 2 je vyvrátená a spadnutá na
pozemok v blízkosti ďalších stromov a je takmer suchá.

Správny orgán pri miestnom zisťovaní premeral obvody kmeňov borovíc a zistil, že okrem borovice č. 1,
ktorá má obvod kmeňa 105 cm (v žiadosti je uvedený obvod kmeňa 103 cm), aj borovica č. 4 s obvodom kmeňa
79 cm (uvedeným v žiadosti), má už obvod 81 cm a teda už podlieha súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 a 4
zákona. Borovice č. 2 a 3 majú obvody menej ako 80 cm a teda ešte nepodliehajú súhlasu na výrub. V tejto časti
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub správny orgán zamietol. Pri boroviciach č. 1 a 4, na výrub ktorých sa vydáva



Tento dokument bol podpísaný elektronicky
Rozhodnutie_DEN20190019056 Strana 4 z 5

tento súhlas, správny orgán zhodnotil ich zdravotný stav indexmi poškodenia 0,8 - slabé poškodenie pri strome č. 1
a indexom 0,6 - stredné poškodenie pri strome č. 4.

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 zúčastnenými správny orgán ukladá žiadateľom povinnosť vysadiť v rámci pozemku
dotknutom výrubom primeranú náhradnú výsadbu okrasných drevín druhov v lokalite pôvodných a tradičných.

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 4 ks borovíc, z toho
2 ks podliehajúcich súhlasu na výrub, je možné vykonať za dodržania uložených podmienok vo výroku
rozhodnutia.

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.

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 10 € 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.

Príloha: situačný nákres so zakreslenými drevinami určenými na výrub
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Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 19056/4580/2019/ZP/KMEA zo dňa 09.05.2019 sa
doručuje:

A/ Účastníkom konania:
1. (žiadateľ)
2. (spoluvlastník pozemku)
3. Regionálne ekologické centrum Bratislava, v z. Nicolas Giroux, Sibírska ul. 18, 831 02 Bratislava 3
4. OZ Združenie domových samospráv, v z. Ing Marcel Slávik, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 5 – do

elektronickej schránky
5. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
6. SIŽP – inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
7. Na zverejnenie na internete

C/ Co :
8. odd. ŽPaÚP – pre spis

Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ Bratislava-Nové Mesto
v. z. podľa poverenia zo dňa 06.12.2018
JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu


