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Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
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Číslo spisu
36715/6988/2021/VED/ONDS

Bratislava - mestská
časť Nové Mesto
18. 10. 2021

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č.l35/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, 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 na základe zisteného skutkového stavu 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 - hl. mestom SR Bratislava

Výrok
p o v o ľ u j e

výrub 16 ks drevín, klasifikovaných ako cestná zeleň, rastúcich na pozemkoch v k. ú. Nové Mesto:
Reg. „C“ parc. č. 15125 na ul. Tegelhoffa, č. 11279/2 na ul. Odbojárov, č. 21952 na ul. Kalinčiakova, č. 21950 na
ul. Družstevná, č. 21988 na ul. Budyšínska, č. 22012/1 na ul. Sibírska
a na Reg. „E“ parc. č. 22007 na ul. Ursínyho, č 11824/1 na ul. Šuňavcova,

Dreviny určené na výrub - špecifikácia:

Tegelhoffa
1 lipa striebristá / Tilia to-mentosa ´C´15125
2 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
3 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
4 lipa malolistá / Tilia cordata ´C´15125
Šuňavcova
5 javor poľný / Acer campes-tre ´E´11824/1
Sibírska
6 lipa obyčajná / Tilia vulga-ris C´22012/1
Ursínyho
7 javor mliečny / Acer plata-noides ´E´22007
8 lipa malolistá / Tilia cordata ´E´22007
9 lipa malolistá / Tilia cordata ´E´22007
10 javor jaseňolistý / negundo aceroides ´E´22007
Kalinčiakova
11 javor mliečny / Acer plata-noides ´C´21952
12 jaseň mannový / Fraxinus ornus ´C´21952
Odbojárov



13 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
14 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
15 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279/2
16 sofora japonská / Sophora japonica ´C´11279

Ako náhradnú výsadbu si žiadateľ vybral na jednotlivých uliciach nasledovné druhy drevín s ktorými súhlasíme a
dopĺňame ich o dendrologické parametre, ktoré je potrebné dodržať pri ich výsadbe:
• 9 ks alejová listnatá drevina druhu jaseňovec metlinatý cv. Fastigiata - Koelreuteria pa-niculata „Fastigiata“ s obv.
kmeňa. min 31 - 35 cm a výškou nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“
parc. č. 15125 na ulici Tegelhoffa
• 1 ks alejová listnatá drevina druhu javor poľný - Acer campestre s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozem-ku Reg. „E“ parc. č. 11824/1 na ulici Šuňavcova
• 1 ks alejová listnatá drevina druhu lieska turecká - Corylus colurna s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č. 22012/1 na ulici Sibírska
• 5 ks alejová listnatá drevina druhu sofora japonská - Sophora japonica s obvodom kme-ňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č. 21988 na ulici Budyšínska
• 10 ks alejová listnatá drevina druhu hloh jednosemenný cv. „Stricta“ - Crataegus mono-gyna „Stricta“ s obvodom
kmeňa min. 16 - 20 cm a výškou nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „E“
parc. č. 22007 na ulici Ursínyho
• 3 ks alejová listnatá drevina druhu javor mliečny cv. „Olmsted“ - Acer platanoides „Olmsted“ s obvodom kmeňa
min. 18 - 22 cm a výškou nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č.
21952 na ulici Kalinčiakova
• 1 ks alejová listnatá drevina druhu javor mliečny - Acer platanoides s obvodom kmeňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na po-zemku Reg. „C“ parc. č. 21950 na ulici Družstevná
• 4 ks alejová listnatá drevina druhu sofora japonská - Sophora japonica s obvodom kme-ňa min. 18 - 22 cm a výškou
nasadenia koruny pri výsadbe 2,2 m v k. ú. Nové Mesto na pozemku Reg. „C“ parc. č. 11279/2 na ulici Odbojárov

Výrub a výsadba drevín sa uskutoční za týchto záväzných podmienok:

Výrub drevín zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady prednostne v mimovegetačnom období, t.j. v termíne od 1.
októbra do 15. marca za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom
období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, 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 Minister-stvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany,

1. vykonávateľ výrubu a výsadby je povinný zabezpečiť, aby všetky práce zo 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. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
2. Staré kmene požadujeme vyfrézovať, pôvodný substrát vymeniť,
3. Vykonávateľ výrubu a výsadby zrealizuje výsadbu len v agrotechnickom termíne( jarný alebo jesenný)
4. podľa § 47 od. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vykonávateľ
výrubu povinný predložiť toto rozhodnutie a písomne oznámiť túto skutočnosť Okresnému úradu Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výsadby,
5. výrub a výsadbu drevín zabezpečí vykonávateľ výsadby na vlastné náklady za dodržania všetkých bezpečnostných
opatrení, podľa STN 83 7010- ochrana prírody , ošetrenie, udržiavanie a ochrany stromovej vegetácie
6. vykonávateľ výrubu a výsadby je povinný pred výsadbou preveriť stav inžinierskych sietí v teréne, z dôvodu
možnej kolízie s výsadbou stromov,
7. vykonávateľ výrubu a výsadby je povinný zabezpečiť odpratanie drevných zvyškov v súlade so zákonom o
odpadoch a súvisiacimi predpismi,
8. vykonávateľ výrubu a výsadby je povinný zabezpečiť, aby pri výrube dreviny nebola ohrozená bezpečnosť cestnej
premávky,
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9. vykonávateľ výrubu a výsadby je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti súvisiacej s výrubom nebola
poškodená alebo znečistená priľahlá komunikácia. V prípade znečistenia alebo poškodenia miestnej komunikácie je
vykonávateľ výrubu povinný zabezpečiť jej neodkladné uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady,
8. vykonávateľ výsadby bude zodpovedať za prípadné škody vzniknuté z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených
v tomto rozhodnutí,
10. vykonávateľ výsadby 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. Ako výsadbový materiál bude použitý predpestovaný materiál I. kategórie, t. j. drevina svojim habitom
zodpovedajúca danému taxónu.
12. Parametre drevín pri výsadbe spolu s ich druhovým zložením bude také, aké je uvedené vyššie pod samotným
súhlasom.
13. Dreviny budú po vysadení ukotvené 3 kolmi spojené horizontálnymi priečkami v hornej aj dolnej časti kolov
14. Výsadbové miesto bude vybudované tak, aby bol zabezpečený kvalitný prekoreniteľný priestor min. 9 m3.
15. Pre strom musí byť ihneď po výsadbe zabezpečená výsadbová plocha, ktorá sa musí na-chádzať mimo zhutnenej
vrstvy a neprekoreniteľných materiálov, ktorá bude voľná alebo prekrytá mrežou a jej šírka nebude menšia ako 0,8m
a plocha tejto výsadbovej plochy bude mať plochu minimálne 4 m2
16. Po výsadbe bude zabezpečená trvalá ochrana kmeňa a výsadbová plocha proti poškode-niu dopravnými
prostriedkami a dočasná ochrana kmeňa proti jeho prehrievaniu a spáleniu za pomoci bieleho náteru na to určeného
alebo pomocou bambusových rohoží.
17. Vybudovanie nového výsadbového miesta a výsadbu náhradnej dreviny je nutné usku-točniť do 6 mesiacov od
výrubu predmetných drevín.
18. Po realizácii je žiadateľ povinný sa o danú drevinu starať a udržiavať ju po dobu 3 rokov tak, aby sa zabezpečil
zdravý vývoj drevín (zálievka, hnojenie, výchovný rez)
19. Starostlivosť bude zabezpečená v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine a STN 83 7010
Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
20. Výrub a výsadba bude vykonaná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Na základe stretnutia o stave cestnej zelene dňa 24.05.2021 a následnej obhliadky v teréne bol preukázaný zlý
zdravotný stav drevín na uliciach Tegelhoffa, Šuňavcová, Sibírska, Ursínyho, Kalinčiakova a Odbojárov , preto v
súvislosti s §14 ods.1 cestného zákona vydáva cestný správny orgán povolenie na výrub 16 ks stromov cestnej zelene
pri miestnych komunikáciách III. triedy na pozemkoch klasifikovaných ako cestná zeleň, rastúcich na pozemkoch v
k. ú. Nové Mesto: Reg. „C“ parc. č. 15125 na ul. Tegelhoffa, č. 11279/2 na ul. Odbojárov, č. 21952 na ul. Kalinčia-
kova, č. 21950 na ul. Družstevná, č. 21988 na ul. Budyšínska, č. 22012/1 na ul. Sibírska a na Reg. „E“ parc. č. 22007
na ul. Ursínyho, č 11824/1 na ul. Šuňavcova.
Dreviny určené na výrub majú podľa predloženej inventarizačnej tabuľky zhoršený zdravotný stav a zníženú
funkčnosť a preto ich Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vymení za novú výsadbu,tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Uvedeným dňom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub 16 ks stromov cestnej zelene pri
miestnych komunikáciách III. triedy na pozemkoch klasifikovaných ako cestná zeleň, rastúcich na pozemkoch v k.
ú. Nové Mesto: Reg. „C“ parc. č. 15125 na ul. Tegelhoffa, č. 11279/2 na ul. Odbojárov, č. 21952 na ul. Kalinčiakova,
č. 21950 na ul. Družstevná, č. 21988 na ul. Budyšínska, č. 22012/1 na ul. Sibírska a na Reg. „E“ parc. č. 22007 na
ul. Ursínyho, č 11824/1 na ul. Šuňavcova.
Cestný správny orgán oznámil listom zo dňa 05.10.2021 č. 35001/6988/2020/IVO/ONDS začatie správneho konania
v predmetnej veci. V priebehu konania v zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania
a 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 62095/2021-441915 dotučeného dňa 28.09.2021 so súhlasom realizácie výrubu.
Cestný správny orgán preskúmal podklady k výrubovému konaniu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote l5 dní od jeho doručenia podaním na Miestnom úrade
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.

Prílohy
mapka umiestnenia zelene- mailom

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

v z. podľa poverenia č. 70/2021 zo dňa 16.09. 2021
Mgr. Branislav Filipovič, MBA
zástupca starostu mestskej časti

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00603317

Doručuje sa
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 0/1, 814 99  Bratislava, Slovenská republika
EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
1. MiÚ Bratislava- Nové Mesto- Oddelenie ŽP
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