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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

8282/1320/2019/ZP/KMEA Bratislava 01.03.2019
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. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v
súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení riaditeľom magistrátu hlavného mesta (ďalej len "žiadateľ") zo dňa
06.12.2018, podľa  § 47 ods. 3 a 5, § 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
(ďalej len „Správny poriadok“) vydáva

súhlas

žiadateľovi na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN parcela č. 12727/46 v kat. ú. Nové Mesto,
na Riazanskej ulici, a to:

Prirážkové
indexy

Slovenský / Latinský názov drevín

Obvod
kmeňa v

cm
Spoločenská
hodnota (€) 1* 2* Upravená hodnota (€)

 topoľ čierny/Populus nigra 353 3224 0,6 0,4 773,76

Použité prirážkové indexy podľa prílohy č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 158/2014 Z.
z., ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov:

1* - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov,
2* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická  hodnota v rozpätí nad 60 %

(ťažké poškodenie).

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.04.2020, za nasledovných podmienok:

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

1. Výrub topoľa uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november – 31. marec), v termíne
najneskôr do 1 roka od nadobudnutia 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 dreviny označenej farebne na kmeni a na koreňovom nábehu.
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II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľovi:

1) uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu:
na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12727/46, k. ú. Nové Mesto na Riazanskej ulici:

- 5 ks listnatých krátkovekých drevín v kultivare druhu hruška Calleriova ′Chanticleer (Pyrus calleryana
′Chanticleer′)  s obvodmi kmeňov 17 – 20 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 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 31.03.2020,
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 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 zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle
tohto rozhodnutia,

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 § 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 § 90 zákona.

Odôvodnenie

Žiadateľ Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení riaditeľom
magistrátu, zo dňa 06.12.2018, požiadal v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny – topoľa
čierneho (Populus nigra) s obvodom kmeňa 326 cm, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 12727/46
v k. ú. Nové Mesto, na Riazanskej ul. v Bratislave.

Ako dôvod nutnosti výrubu topoľa žiadateľ uviedol, že drevina je prestarnutá, v kmeni stromu sa
nachádzajú plodnice drevokazných húb, ohrozuje okolie padajúcimi konármi a do budúcnosti je neperspektívna.
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností, list vlastníctva č. 5567, je pozemok registra „C“ KN parcela č. 12727/46 k.
ú. Nové Mesto, charakterizovaný ako ,,ostatná plocha“, pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná
a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie. Pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce.

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 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
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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 prepisom 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 oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na
svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 07.12.2018 a zároveň požiadal o písomné alebo elektronické oznámenie
svojej účasti v konaní v lehote do piatich 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  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 oznámilo len OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa listom zo dňa
20.12.2018. V oznámení o účasti v konaní OZ zároveň  uviedlo, že k výrubu drevín v predmetnom konaní sa
vyjadria po miestnej ohliadke a na základe preštudovania spisovej dokumentácie.

V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkmi predmetného konania správny orgán listom č.
523/1320/2019/ZP/KMEA zo dňa 07.01.2019 oznámil začatie konania známym účastníkom konania a v súlade s §
21 ods. 1 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom prerokovania
žiadosti na deň 29.01.2019. V oznámení správny orgán zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do
podkladov pre rozhodnutie v sídle správneho orgánu počas stránkových hodín v prípade, že sa na ústnom
pojednávaní a miestnom zisťovaní nemôžu zúčastniť.

Zástupca prihláseného občianskeho združenia sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní dňa
29.01.2019 nezúčastnil, napriek tomu, že oznámenie o začatí správneho konania mu bolo doručené v dostatočnom
predstihu, a nevyužil ani možnosť nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie v sídle správneho orgánu počas
stránkových hodín, o čom boli upovedomení v oznámení o začatí konania zo dňa 07.01.2019.

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.

Pri ústnom konaní dňa 29.01.2019, ktorého sa zúčastnili zamestnanci žiadateľa a správneho orgánu
splnomocneného na výkon štátnej správy ochrany prírody, prítomní zhodnotili zdravotný stav topoľa určeného na
výrub, a zhodnotili jeho estetické a ekologické funkcie na stanovišti. Zdravotný stav topoľa zodpovedá údajom
uvedeným v žiadosti. Pri miestnom zisťovaní prítomní zároveň premerali obvod kmeňa topoľa, ktorý je 353 cm (v
žiadosti je uvedený obvod 326 cm) a správny orgán podľa toho upravil spoločenskú hodnotu dreviny podľa
Prílohy č. 33 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.

Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník pozemku, na ktorom sa drevina určená na výrub nachádza,
požiadal o vydanie súhlasu na výrub neperspektívnej dreviny, ktorá má už len sekundárnu korunu s ulomeným
jedným z konštrukčných konárov, na kmeni sa nachádzajú početné plodnice drevokazných húb a početné rany po
výlomoch konárov. Topoľ rastie tesne pri šachte kanalizácie a korene stromu do nej vrastajú. V okolí stromu je
tiež neprimerane zvýšená úroveň zeme a je predpoklad, že korene vrastajú aj do základov blízkeho bytového
domu. V bezprostrednej blízkosti topoľa sa nachádza predajný stánok zmrzliny a v letnom období v ostatných
rokoch došlo k pádu veľkého zlomeného konára na strechu stánku a k jej poškodeniu. Správny orgán na základe
uvedených skutočností posúdil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub topoľa ako opodstatnenú.

Správny orgán po zhodnotení zdravotného stavu topoľa, jeho estetických a ekologických funkcií v území,
vypočítal spoločenskú hodnotu dreviny podľa prílohy č. 33 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
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24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, ktorú upravil príslušnými prirážkovými indexmi podľa prílohy č. 35 vyhlášky. Spoločenská hodnota
dreviny, ktorá má byť vyrúbaná, predstavuje celkom  773,76 Eur.

Podľa ust. § 48 ods. 1 prvá až štvrtá 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. § 48 ods. 2 zákona obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi.

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
zákona.

Náhradnú výsadbu za vyrúbaný topoľ zrealizuje žiadateľ podľa bodu II. výroku rozhodnutia a podľa
žiadosti o vydanie súhlasu na výrub č. MAG 374922/2018 zo dňa 12.07.2018, podľa ktorej sa navrhuje náhradnú
výsadbu umiestniť na rovnakom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12727/46 v kat. ú. Nové Mesto, ktorý je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a do výšky spoločenskej hodnoty topoľa Ako výsadbový materiál
žiadateľ navrhol okrasné druhy muchovník Lamarckov alebo hrušku Callerianovu, ktorú správny orgán použil pri
určení náhradnej výsadby.

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. Požiadavke OZ
Nádej pre Sad Janka Kráľa o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia nevyhovel, nakoľko účastníci konania
mali dostatočný priestor na oboznámenie sa so spisovým materiálom, boli riadne pozvaní na ústne konanie
a miestne zisťovanie, a nevyužili ani možnosť nahliadnuť do podkladov v sídle správneho orgán počas
stránkových hodín, o čom boli upovedomení v oznámení o začatí konania zo dňa 23.08.2018.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Správny poplatok

V zmysle § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov je Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán verejnej správy, oslobodené od platenia správnych poplatkov.

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 výkres so zakreslenou drevinou určenou na výrub
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Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8282/1320/2019/ZP/KMEA zo dňa 01.03.2019 sa
doručuje:

A/Účastníkom konania
1. Hlavné mesto SR Bratislava, v zastúpení riaditeľom magistrátu, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1

(žiadateľ)
2. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarínou Šimončičovou, Godrova ul. 3/b,  811 06 Bratislava 1

B/Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
3. SIŽP – odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova ul. 17, 833 15 Bratislava
4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. ŽPaMZ, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
5. Na zverejnenie na internet

C/Co.
6. 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


