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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
 Oddelenie investícií a verejného obstarávania  
 

 
36232/9404/2019/IVO/RUKS       Bratislava 27.09.2019 
Vybavuje Rukovanská Štefánia Ing. 
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/l96l Zb. 
o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 1a ods. 2 zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Štatútom hlavného mesta  SR  Bratislavy čl. 74 p), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva žiadateľovi: IRS - inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 
Bratislava podľa § 14 ods. 3 cestného zákona a podľa § 18 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
cestný zákon, po dohode s príslušným orgánom životného prostredia - oddelením životného prostredia a mestskej 
zelene magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
 

p o v o l e n i e 
 
na výrub 2 ks drevín cestnej zelene pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Kominárska na pozemku parc. č. 
21996/1, k. ú Nové Mesto v Bratislave podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. arch. Stanislavom 
Ondrušom – autorizovaný architekt 0557 AA, Krajinný architekt 0030 KA a Ing. Alžbetou Ondrušovou, Karpatská 
52, 900 33 Marianka v súvislosti s umiestnením stavby „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ z dôvodu riešenia 
plánovanej výstavby a zhoršený stav drevín. 

 
Dreviny určené na výrub – špecifikácia: 
1. Populus nigra Italika (Topoľ čierny) - obvod kmeňa 63 cm 
2. Populus nigra (Topoľ čierny) - obvod kmeňa 50 cm 
 
Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 884,64 €. 
 
 
Výrub drevín sa uskutoční za týchto záväzných podmienok: 

1. žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce so zeleňou boli realizované odborne spôsobilou firmou v 
súlade s platnými právnymi predpismi - Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, vykonávacou vyhláškou č. 492/2006 Z.z. k tomuto zákonu, STN 83 7010 z r. 2005 – 
Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Všeobecne záväzného 
nariadenia Hlavného Mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň, 

2. podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 
žiadateľ povinný najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu túto skutočnosť písomne 
oznámiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

3. výrub drevín zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, resp. 
zabezpečiť obhliadku hniezdiacich vtákov ornitológom, 

4. žiadateľ je povinný zabezpečiť odpratanie drevných zvyškov v súlade so zákonom o odpadoch 
a súvisiacimi predpismi 

5. žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri výrube dreviny nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, 

6. žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti súvisiacej s výrubom nebola poškodená alebo znečistená 
priľahlá komunikácia. V prípade znečistenia alebo poškodenia miestnej komunikácie je žiadateľ povinný 
zabezpečiť jej neodkladné uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady, 
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7. žiadateľ bude zodpovedať za prípadné škody vzniknuté z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených  
             v tomto rozhodnutí. 

8. investor stavby zabezpečí náhradnú výsadbu v počte najmenej 4 ks stromov na pozemkoch vo vlastníctve 
hlavného mesta – parcela reg. „C“ č. 11787/2 k.ú. Nové Mesto, 

9. ako výsadbový materiál budú použité predpestované listnaté dreviny i. akostnej triedy, bez guľovitých 
a previsnutých foriem, so založenou korunou vo výške 2,20m, obvod kmeňa 18-20 cm, 

10. žiadateľ zabezpečí starostlivosť o novozaloženú zeleň podľa §17 ods. 4 písm. a) až h) Vyhlášky MŽP SR 
č.24/2003. V prípade ich úhynu zabezpečiť výsadbu v plnom rozsahu. 

11. Žiadateľ zabezpečí, že závlahová sonda bude z perforovanej flexibilnej hadice o priemere 100 mm, dĺžky 
3,5 m, vyplnená keramzitom frakcie 8-16 mm. Sonda bude uložená vodorovne okolo obvodu zemného 
balu stromu v hĺbke 30 cm pod povrchom zeme. 

12. Výrub bude vykonaný po vydaní a nodobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na výrub podľa zákona 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bola dňa 22.07.2019 doručená žiadosť od žiadateľa IRS – 

inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava o povolenie na výrub 4 ks stromov cestnej zelene pri miestnej 
komunikácii III. triedy ul. Kominárska na pozemku parc. č. 21996/1, k. ú Nové Mesto v Bratislave v súvislosti s 
umiestnením stavby „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ z dôvodu plánovanej výstavby a zhoršený zdravotný 
stav drevín. 
 

Uvedeným dňom v súlade s §18 ods. 1. zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub 2 ks stromov cestnej 
zelene pri miestnej komunikácii III. triedy ulica Kominárska na pozemkoch parc. č. 15125 k. ú Nové Mesto 
v Bratislave. Doručená žiadosť bola na výrub 4 ks drevín, ale z dendrologického posudku vyplynulo, že z toho 2 ks 
sú invazívne.  
 

Cestný správny orgán oznámil listom zo dňa.23.07.2019 č. 26979/8123/2019/IVO/RUKS začatie 
správneho konania v predmetnej veci. V priebehu konania v zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky 
účastníkov konania ani pripomienky dotknutých orgánov a organizácií a preto o nich nebolo potrebné rozhodnúť. 
 K predmetnému výrubu sa vyjadrilo Hlavné Mesto SR Bratislava, ako príslušný orgán životného prostredia a 
ochrany prírody listom č. MAGS OTMZ 51394/2019, MAG 414100/2019 zo dňa 12.08.2019 so súhlasom  
realizácie výrubu. 

Súčasťou podkladov pre vydanie rozhodnutia je znalecký posudok zo dňa november 2017 vypracovaný 
znalcom Ing. arch. Stanislavom Ondrušom, autorizovaný architekt 0557 AA, krajinný architekt 0030 KA a Ing. 
Alžbetou Ondrušovou, Karpatská 52, 900 33 Marianka a situačný nákres. 

 
Cestný správny orgán preskúmal žiadosť s priloženými podkladmi a rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
P o u č e n i e  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do l5 dní od jeho doručenia mestskej časti Bratislava 
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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Doručuje sa:  
 
1. IRS – inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava 
2. Magistrát hlavného mesta. SR Bratislava – odd. životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne námestie 1,  
    814 49 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, P.O.BOX 19, 811 05 Bratislava 15 
2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto – odd. životného prostredia a územného plánovania 
 
 
 
Prílohy: 1. situačný nákres s označením drevín určených na výrub 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Rudolf Kusý 
 starosta mestskej časti 
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Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti

 
 

 


