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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Bratislava, dňa 23. 10. 2017
č. 34209/8911/2017/ZP/KMEA

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, v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, a na
základe žiadosti JUDr. Juraja Tomáška a Mgr. Vladimíry Tomášek Paulicovej (ďalej len
"žiadatelia"), v zastúpení spoločnosťou LIBERTY Development, s. r. o., Vajnorská ul. č. 98/H,
Bratislava, zo dňa 18. 08. 2017, 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 (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“),
vydáva

súhlas

žiadateľom na výrub 6 ks listnatých stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č.
4970/1 v kat. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul., a to:

Prirážkové
indexy

P.č. Názov dreviny Obvod
kmeňa
(cm)

Sad.
hodn.

Spol.
hodn.

(€)

Pozn.

1* 2* 3*

Uprav.
spoloč.
hodn.

(€)
1. jaseň

pensylvánsky
Fraxinus
pennsylvanica

107 3 1198 nálet, slabé
poškodenie

0, 8 0, 8 0, 6 460,03

2. javor poľný
Acer campestre

111 3 1 336 degenerovaná
koruna, nálet

0, 8 0, 8 1, 0 855,04

3. javor poľný
Acer campestre

118 2 1336 jednostranne
zavetvená
koruna,
nálet,

0, 6 0, 8 1, 0 641,28

4. javor poľný
Acer campestre

90 2 921 nálet, krivý,
degenerovaná
koruna

0, 8 0, 8 1, 0 589,44

5. javor poľný
Acer campestre

100 2 1059 degenerovaná
koruna, nálet,

0, 8 0, 8 0, 6 406,66

6. javor poľný
Acer campestre

194 2 2073 vrastá do múru
sused.
pozemku,
nálet

0, 8 0, 8 0, 6 796,03

Spolu 3748,48

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
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Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
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Súhlas sa vydáva na dobu určitú, do 30.11. 2019.

Použité prirážkové indexy podľa prílohy č. 35 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov:

1* - ak je drevina poškodená alebo inak znížená jej fyziologická hodnota
v rozpätí 11 – 25 % (slabé poškodenie),
ak je drevina poškodená alebo je inak znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60 %
(stredné poškodenie),
2* - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a aj jej výskyt nie je v súlade s využívaním
konkrétnej plochy územia,
3*  ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov
alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

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

I./1. výrub drevín uskutočnia žiadatelia v čase vegetačného pokoja (1. november – 31.marec), po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a najneskôr do 30. 11. 2019,

I./2. výrub  zrealizuje až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia všeobecného
stavebného úradu na objekt rodinného domu a a špeciálnych stavebných úradov na stavby
inžinierskych sietí a komunikácií,

I. 3. v prípade výrubu borovíc 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
doruče/ní na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred
realizáciou výrubu,

I./4. v prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred
výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany,

I./5. vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube,
I./6. výrub sa dotkne len drevín farebne označených na kmeni vo výške 130 cm nad zemou

a na koreňovom nábehu.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu:

II./a)  na  svojom pozemku registra „C“ KN parcela č. 4970/1 v kat.. ú. Vinohrady, na Jeséniovej
ulici a nasledovne :

- 3 ks odrastených predpestovaných okrasných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 17/20 cm
s výškami  min. 2,00 m. Na výsadbu doporučujeme stromy druhov v kultivaroch:

jabloň purpurová 'Eleyi' (Malus x purpurea 'Eleyi')
čerešňa viržínska 'Subert' (Prunus virginiana 'Subert' )
javor mliečny ′Royal Red′ (Acer platanoides ′Royal Red′)

10 ks odrastených predpestovaných ihličnatých drevín s výškami min. 150 cm. Na výsadbu
doporučujeme druhy v kultivaroch:

patis Harringtonov ′Fastigiata′ Cephalotaxus harringtonii  ′Fastigiata′)
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cypruštek tupolistý ′Tetragona Aurea′ (Chamaecyparis obtusa ′Tetragona Aurea′)
borievka skalná ′Moonglow′ (Juniperus scopulorum  ′Moonglow′)
smrek sitkanský ′Silberzwerg′ (Picea sitchensis ′Silberzwerg′)

100 m2  vždyzelených a polovždyzelených kríkových drevín, v počte min. 820  ks. Na výsadbu
doporučujeme druhy v kultivaroch:

vavrínovec lekársky veľkolistý (Laurocerasus officinalis ′ ),
zemolez lesklý  ′Maigrün′ (Lonicera nitida ′Maigrün′ )

- kríky budú kontajnerované s výškami min. 50 cm.

II./b) pri výsadbe budú rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od
nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1994 Magistrátu hl.
mesta  SR Bratislavy ,,O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“,

II./c) zabezpečia stálu odbornú údržbu drevín  počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej
kontroly orgánom ochrany prírody:

1) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou
stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,

2) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia
ušliapaním a ujazdením,

3) zabezpečením stability stromov ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym
priemerom 7 cm, s priečnym latovaním 3-krát v hornej časti – pod nasadením
koruny, a to po dobu najviac tri roky od výsadby,

4) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie,
5) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
6) starostlivosťou   o   koreňovú   misu   s   cieľom  zabezpečiť priepustnosť pôdneho

povrchu,
7) odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,
8) odstraňovaním   odumretých   častí   drevín,   ktoré  ohrozujú stabilitu stromu

a okolie,
9) vykonávaním nevyhnutných mechanických  a biologických opatrení proti škodcom,
10) včasným ošetrením prípadného poranenia drevín,

II./d) ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t.j. stromy svojím
habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení,
so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,

II./e)  náhradnú výsadbu zrealizuje najneskôr do 31. 10. 2019,
II./f) v prípade neujatia sa vysadených drevín, bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za

neujaté dreviny v zmysle tohto rozhodnutia,
II./g) doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným
nákresom najneskôr do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania
uloženej náhradnej výsadby,
II./h) 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 na vykonanie náhradnej výsadby.

Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je situačná mapa so zakreslenými drevinami určenými
na výrub.
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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.

Odôvodnenie
Žiadatelia JUDr. Juraj Tomášek a Mgr. Vladimíra Tomášek Paulicová, ul. Na Revíne č. 29/D,

Bratislava, v zastúpení spoločnosťou LIBERTY Development, s. r. o., Vajnorská ul. 98/H, Bratislava
(splnomocnenie na vykonanie všetkých právnych a iných úkonov potrebných na vydanie
právoplatného stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom Jeséniova“, zastupovanie v konaniach
pred všetkými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, zainteresovanými organizáciami,
fyzickými a právnickými osobami a inými orgánmi v predmetnej veci zo dňa 09. 05. 2017) požiadali
podaním zo dňa  18. 08. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks listnatých stromov s obvodmi kmeňov
100 cm, 80 cm, 68 cm, 70 cm, 85 cm a 60 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4970/1
v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadatelia uviedli
plánovanú novostavbu rodinného domu, na ktorú vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto
kladné stanovisko k investičnému zámeru, č. 19245/6401/2017/ZP/ZBOZ zo dňa 31. 05. 2017. Podľa
stanoviska je stavba rodinného domu na Jeséniovej ulice v súlade s Územným plánom zóny Koliba –
Stráže, schváleným Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa
26. 11. 1996 a zmien a doplnkov VZN č. 6/2000 zo dňa 13. 06. 2000, VZN č. 1/2008 zo dňa 16. 04.
2008 a VZN č. 9/2008 zo dňa 16. 12. 2008.

Vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny určené na výrub rastú, sú podľa predloženého
výpisu z listu vlastníctva č. 3817 žiadatelia.
Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznámil
začatie správneho konania v predmetnej veci na svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 22. 08.
2017 a požiadal o písomné alebo elektronické oznámenie svojej účasti v konaní v lehote do 5
pracovných dní od zverejnenia oznámenia. Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote oznámilo len
občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa e – mailom zo dňa 31. 08. 2017.
V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkom predmetného konania správny
orgán, listom zo dňa  31. 08. 2017 oznámil začatie konania známym účastníkom konania a v
súlade §21 ods. 1 Správneho poriadku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 6. 09. 2017. V oznámení zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do
podkladov pre rozhodnutie v sídle správneho orgánu počas stránkových hodín pred ústnym
konaním alebo 3 stránkové dni po ústnom konaní, a požiadal, ak sa ústneho konania
a miestneho zisťovania nezúčastnia, aby túto skutočnosť správnemu orgánu oznámili
v dostatočnom predstihu.

Pri miestnom zisťovaní, ktorého sa zúčastnil zamestnanec správneho orgánu a
žiadatelia, boli zistené nasledovné skutočnosti.

Pozemok, na ktorom dreviny určené na výrub rastú, má podľa predloženého LV č 3817
charakter „vinice“, s využitím ako pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok sa nachádza v zastavanom
území obce. Dreviny určené na výrub sú náletového charakteru, nachádzajú sa v existujúcom svahu
nad komunikáciou, ktorý je smerom ku komunikácii veľmi prudký. V súčasnosti je svah nestabilný,
postupne sa dažďami z neho vyplavuje zemina, koreňový systém stromov je odhalený, stromy sa
nakláňajú nad existujúcu komunikáciu, kmene sú deformované. Predpokladané výkopové práce pred
zahájením stavby nebude možné uskutočniť bez poškodenia koreňových systémov drevín a dôjde
k akútnemu vzniku statických problémov stromov.

Drevina č. 1 je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 107 cm rastie v blízkosti
vzdušného elektrického vedenia, ktoré pri vetre ohrozuje. Jeho zdravotný stav je dobrý, v korune a na
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kmeni sú viditeľné len slabé poškodenia. Dreviny č. 2 až 6 sú javory poľné (Acer campestre)
s obvodmi kmeňov 111 cm, 118 cm, 90 cm, 100 cm a 194 cm. Obvody všetkých drevín boli na mieste
premerané a správny orgán zistil, že pôvodné merania obvodov kmeňov (miery udané v žiadosti) boli
namerané nesprávne. Správny orgán preto po premeraní obvodov kmeňov v teréne v zápisnici upravil.

Javory č. 2, 3 a 4 rastú tesne vedľa seba, ich koruny sa navzájom prekrývajú, nemajú
dostatočný priestor na ďalší rozvoj a stromy sa začínajú odkláňať od seba. Koruny sú vplyvom
nedostatku, najmä zospodu preschnuté, nachádza sa v nich veľa polámaných konárov.

Javory č. 5 a 6 rastú v hornej časti pozemku, tesne pri murovanom oplotení susedného
pozemku. Korene týchto javorov vrastajú do základov oplotenia a spôsobujú praskanie
a deformovanie oplotenia. Ich koruny sa opierajú o oplotenie a spôsobujú  jeho vlhnutie, najmä pri
daždi, kedy sa v korunách zachytáva väčšie množstvo dažďovej vody. Žiadatelia už boli majiteľom
susedného pozemku požiadaní, aby vzniknutú situáciu riešili.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, najmä s prihliadnutím na ohrozovanie verejnej
komunikácie zosuvom a pádom stromov, správny orgán posúdil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín ako opodstatnenú.

Spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub správny orgán vypočítal podľa Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien
Náhradnú výsadbu zrealizuje žiadateľ podľa časti II. výroku rozhodnutia, na svojom pozemku po
ukončení výstavby rodinného domu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v intraviláne obce, rozhodol tunajší
úrad 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 € bankovým prevodom na účet 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.

Ing. Stanislav Winkler
zástupca starostu

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Príloha : situačný nákres so zakreslenými drevinami určenými na výrub

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 34209/8911/2017/ZP/KMEA zo dňa 23 10.
2017  sa doručuje :

Účastníkom konania
1. JUDr. Juraj Tomášek, ul. Na Revine č. 29/D, 831 01 Bratislava 37  (žiadateľ)
2. Mgr. Vladimíra Tomášek Paulicová, ul. Na Revíne č. 29/D, 831 01 Bratislava 37 (žiadateľ)
3. LIBERTY Developmnet, s. r. o., Vajnorská ul. 98/H, 831 04 Bratislava 3 (splnomocnený zástupca

žiadateľov)
4. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. č. 3/b, 811 06

Bratislava 1

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
5. SIŽP –odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova ul. č. 17, 833 15  Bratislava 37
6. Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova ul. 48, 831 04 Bratislava 3, 811 06 Bratislava 1

Co
7. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava , odd. ŽPaÚP - pre  spis

Vybavuje: Mgr. A. Kmeťková/02/49253 221
mail/adriana.kmetkova@banm.sk


