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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

34302/8515/2019/ZP/KMEA Bratislava 12.09.2019
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 h) 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  SR  Bratislavy  a  na  základe  žiadosti
Občianskeho združenia Klub Histórie Veľkej Vlasteneckej Vojny, so sídlom Suché miesto 1873/5, Chorvátsky
Grob (ďalej len "žiadateľ") zo dňa 26.06.2019 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 1 ks ihličnatej dreviny, rastúcej na pozemku registra „E“ UO parcela č. 4770/2 v kat. ú. Nové Mesto na ul.
Cesta na Senec, a to:

Prirážkové
indexy

Por.
č.

Slovenský / Latinský názov drevín

Obvod
kmeňa v

cm
Spoločenská
hodnota (€) 1* 2* 3*

Upravená
hodnota (€)

2 tuja riasnatá / Thuja plicata 42 553 1,0 0,4 0,6 132,72

Spoločenská hodnota lipy malolistej určenej 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: 132,72 €.

Použité prirážkové indexy :
1* - index dosiahnuteľného veku druhu
2* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké

poškodenie)
3* - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín....

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2020 za nasledovných podmienok:

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

1. výrub dreviny uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november - 31. marec) a v termíne
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr však do 31.12.2020,

2. v prípade výrubu dreviny 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 drevine 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. výrub musí byť realizovaný s ohľadom na dreviny, ktoré zostávajú na pozemku dotknutom výrubom

zachované,
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6. výrub sa dotkne len dreviny označenej farebne na kmeni a na koreňovom nábehu.

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

II./1) v spoločenskej hodnote vyrúbanej dreviny: 132,72 Eur
slovom:  stotridsaťdva eur a sedemdesiatdva centov,

II./2) finančnú náhradu uhradí žiadateľ najneskôr 7 dní pred  zahájením výrubu dreviny,
II./3) v zmysle Čl. 69 ods. 2 a Čl. 91 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: SK 08 5600 000 000 1800347007
variabilný symbol: 6480032520
sume:  86,27 Eur
slovom:  osemdesiatšesť eur

a dvadsaťsedem centov

- na účet Hl. mesta SR Bratislavy:  Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: SK 83 09000000005027412964
variabilný symbol: 16 22292200
špecifický symbol: 05 –8515 - 2019
v sume:  46,45 Eur
slovom: štyridsaťšesť eur

a štyridsaťpäť centov.

II./4) Doklad o zaplatení finančnej náhrady doručí žiadateľ na správny orgán pred zahájením výrubu.

Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia je situácia 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 Občianske združenie Klub Histórie Veľkej Vlasteneckej Vojny, so sídlom Suché miesto 1873/5,
90025 Chorvátsky Grob, IČO: 52 047 474, 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 zo dňa 26.06.2019, o
vydanie výrubu 1 ks tuje riasnatej (Thuja plicata) s obvodom kmeňa 42 cm, rastúcej na pozemku registra ,,E“ UO
č. 4770/2 v kat. ú. Nové Mesto (klasifikácia pozemku „zastavané plochy a nádvoria“) na  ul. Cesta na Senec v
Bratislave. Pozemok, na ktorom tuja rastie, je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 5567 vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy. Vlastník pozemku s výrubom tuje súhlas v zastúpení do zápisnice.

Ako dôvod nutnosti výrubu tuje žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že drevina tu bola pred asi 15 – timi
rokmi nevhodne zasadená do priestoru kamenného míľnika, v blízkosti oplotenia pamätníka. Drevina má
ulomenú vrchnú časť koruny a v danom prostredí je nevhodná a pôsobí neesteticky. Svojim koreňovým
systémom tuja ohrozuje a narúša betónovú obrubu oplotenia.

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.
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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 v znení
neskorších predpisov oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na svojej internetovej stránke
www.banm.sk dňa 28.06.2019 a požiadal o písomne v listinnej forme alebo elektronickými prostriedkami
podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu podatelna@banm.sk alebo
cez všeobecnú agendu do elektronickej schránky Mestská časť Bratislava – Nové Mesto na www.slovensko.sk
(E0005957900) oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do piatich pracovných dní od tohto 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.

Svoj záujem byť účastníkom predmetného konania v zákonnej lehote a predpísaným spôsobom nikto
neoznámil.

Na ústnom konaní a miestnom zisťovaní, ktorého sa zúčastnili zástupca splnomocnený žiadateľa,
zamestnanec správneho orgánu a zástupca vlastníka pozemku, na ktorom tuja rastie – hlavného mesta SR
Bratislavy, bolo zistené, že tuja sa nachádza pri kamennom míľniku Sovietskej armády, na trávnatom pozemku
medzi Starou Vajnorskou ulicou a Cestou na Senec. Kamenný míľnik je umiestnený na kamennom podstavci, na
dvojstupňovej betónovej podnoži a je ohradený nízkym kovovým zábradlím. Podnož je obrastená kríkmi a v jej
priestore sú vysadené 2 ks ihličnatých stromov – smrek pichľavý a tuja riasnatá. Betónová podnož a zábradlie sú
poškodené koreňovým systémom ihličnatých drevín. Tuja bola v minulosti niekoľkokrát nešetrne zrezávaná
alebo došlo k ulomeniu terminálu koruny a v súčasnosti má len zvyšok koruny vo forme obrastu kmeňa. Vedľa
tuje rastie mohutnejší smrek pichľavý (strom č. 1), ktorý tuju utláča a bráni jej v raste. Drevina, určená na výrub,
stratila svoj pôvodný habitus.

Na základe uvedených skutočností správny orgán posúdil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje
riasnatej (č. 2) ako opodstatnenú. Zástupca vlastníka pozemku – hlavného mesta SR Bratislavy s výrubom tuje
súhlasil v zápisnici.

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.

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 dreviny dospel právnou úvahou k názoru, že výrub 1 ks tuje riasnatej v zlom zdravotnom
stave, bez možnosti ozdravenia dreviny je opodstatnený.

Nakoľko mestská časť Bratislava-Nové Mesto aj hlavné mesto SR Bratislava majú v súčasnosti
nedostatok vhodných pozemkov na umiestnenie náhradnej výsadby, správny orgán uložil žiadateľovi finančnú
náhradu vo výške spoločenskej hodnoty tuje navrhnutej na výrub podľa § 48 ods. 1 zákona OPaK, uvedenú
v bode II. výroku rozhodnutia.
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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.

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.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti 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 100,00 € prevodom na účet Mestskej časti 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 doručenia 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

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 34302/8515/2019/ZP/KMEAP zo dňa 12.09.2019 sa doručuje:

A/ Účastníkom konania:
1. OZ Klub Histórie Veľkej Vlasteneckej Vojny, suché miesto č. 1873/5, 900 25 Chorvátsky Grob  (žiadateľ)
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 (vlastník pozemku)

B/ Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
3.  SIŽP – inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
4.  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy , odd. ŽPaMZ, Primaciálne nám. 1, 914 99 Bratislava 1
5.  Na zverejnenie na internet

C/ Co :
6.   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


