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BBrraattiissllaavvaa,, ddňňaa 1100.. 1111.. 22001177
čč.. 3377337766//99337799//22001177//ZZPP//KKMMEEAA

RROOZZHHOODDNNUUTTIIEE

MMeessttsskkáá ččaassťť BBrraattiissllaavvaa -- NNoovvéé MMeessttoo vvyykkoonnáávvaajjúúccaa ššttááttnnuu sspprráávvuu vv pprrvvoomm ssttuuppnnii vvoo vveecciiaacchh oocchhrraannyy
pprríírrooddyy ppooddľľaa §§6699 ooddss.. 11 ppííssmm.. dd)) aa ff)) zzáákkoonnaa čč.. 554433//22000022 ZZ.. zz.. oo oocchhrraannee pprríírrooddyy aa kkrraajjiinnyy vv zznneenníí
nneesskkoorrššíícchh pprreeddppiissoovv ((ďďaalleejj lleenn „„zzáákkoonn““)),, vv ssúúllaaddee ss ČČll.. 6699 ooddss.. 22 ŠŠttaattúúttuu HHllaavvnnééhhoo mmeessttaa SSRR BBrraattiissllaavvyy,,
aa nnaa zzáákkllaaddee žžiiaaddoossttii ssppoollooččnnoossttii PPPPAA CCOONNTTRROOLLLL,, aa.. ss..,, VVaajjnnoorrsskkáá uull.. čč.. 113377,, BBrraattiissllaavvaa ((ďďaalleejj lleenn
""žžiiaaddaatteeľľ"")) zzoo ddňňaa 1122.. 0099.. 22001177,, ppooddľľaa §§ 4477 ooddss.. 33 aa 44,, §§ 4488 ooddss.. 11 zzáákkoonnaa NNRR SSRR čč.. 554433//22000022 ZZ.. zz.. oo
oocchhrraannee pprríírrooddyy aa kkrraajjiinnyy vv zznneenníí nneesskkoorrššíícchh pprreeddppiissoovv,, vv ssúúllaaddee ss §§ 4466 zzáákkoonnaa čč.. 7711//11996677 ZZbb.. oo
sspprráávvnnoomm kkoonnaanníí,, vv zznneenníí nneesskkoorrššíícchh pprreeddppiissoovv ((ďďaalleejj lleenn „„SSpprráávvnnyy ppoorriiaaddookk““)),, vvyyddáávvaa

ssúúhhllaass

žžiiaaddaatteeľľoovvii nnaa vvýýrruubb 11 kkss lliissttnnaattééhhoo ssttrroommuu,, rraassttúúcceehhoo nnaa ppoozzeemmkkuu rreeggiissttrraa „„CC““ KKNN ppaarrcceellaa čč.. 1177008822//6688,,
kkaatt.. úú.. NNoovvéé MMeessttoo nnaa VVaajjnnoorrsskkeejj uulliiccii vv BBrraattiissllaavvee,, aa ttoo::

Prirážkové indexyNázov dreviny

slovenský
––––––––––

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Výška
(m)

Zákl.
spoloč
hodn.

(€)

Sad.
hodn.

Pozn.

1* 2* 3*

Uprav.
spol.
hodn.

(€)

topoľ čierny
(Populus nigra)

216,5 10-15 2073 2 suchá vrchná
časť koruny,
vylamovanie
suchých
konárov,
poškodzuje
oplotenie
x 1, 54*

0, 6 1, 0 0, 6 1119,42

SSúúhhllaass ssaa vvyyddáávvaa nnaa ddoobbuu uurrččiittúú,, nnaajjnneesskkôôrr ddoo 3300.. 1111.. 22001188..

SSppoollooččeennsskkáá hhooddnnoottaa ddrreevvíínn uurrččeennýýcchh nnaa vvýýrruubb vvyyppooččííttaannáá ppooddľľaa VVyyhhlláášškkyy MMiinniisstteerrssttvvaa žžiivvoottnnééhhoo
pprroossttrreeddiiaa čč.. 115588//22001144 ZZ.. zz..,, kkttoorroouu ssaa mmeenníí vvyyhhlláášškkaa čč.. 2244//22000033 ZZ.. zz..,, kkttoorroouu ssaa vvyykkoonnáávvaa zzáákkoonn oo
oocchhrraannee pprríírrooddyy aa kkrraajjiinnyy vv zznneenníí nneesskkoorrššíícchh pprreeddppiissoovv,, uupprraavveennáá pprríísslluuššnnýýmmii pprriirráážžkkoovvýýmmii iinnddeexxmmii
ppooddľľaa pprríílloohhyy čč.. 3355 vvyyhhlláášškkyy jjee:: 11111199,,4422 €€..

Použité prirážkové indexy:
11** -- aakk jjee ddrreevviinnaa ppoošškkooddeennáá aalleebboo jjee iinnýýmm ssppôôssoobboomm zznníížžeennáá jjeejj ffyyzziioollooggiicckkáá hhooddnnoottaa vv rroozzppäättíí

2266 –– 6600 %%,,
22** -- rreellaattíívvnnee ddoossiiaahhnnuutteeľľnnýý vveekk ddrruuhhuu,,

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
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33** -- aakk jjee jjeeddnnoozznnaaččnnee pprreeuukkáázzaannýý nneepprriiaazznniivvýý vvppllyyvv nnaa oobbjjeekkttyy,, bbuuddoovvyy aa oohhrroozzoovvaanniiee
pprreevvááddzzkkyysscchhooppnnoossttii iinnžžiinniieerrsskkyycchh ssiieettíí,,

44** -- aakk pprreeddssttaavvuujjee ttaaxxóónnyy aa ttaaxxoonnooiiddyy ((ddrruuhh aa jjeehhoo pprreemmeennlliivvéé ffoorrmmyy)) gguuľľoovviittééhhoo,, pprreevviissnnuuttééhhoo aalleebboo
vveerrttiikkáállnneehhoo ttvvaarruu..

II.. vv ssúúllaaddee ss §§ 8822 ooddss.. 1122 zzáákkoonnaa uurrččuujjee žžiiaaddaatteeľľoovvii bblliižžššiiee ppooddmmiieennkkyy vvyykkoonnaanniiaa vvýýrruubbuu
zzaabbeezzppeeččuujjúúccee oocchhrraannuu pprríírrooddyy aa kkrraajjiinnyy::

II..//11.. vvýýrruubb ttooppooľľaa uusskkuuttooččnníí žžiiaaddaatteeľľ vv tteerrmmíínnee ppoo nnaaddoobbuuddnnuuttíí pprráávvooppllaattnnoossttii ttoohhttoo rroozzhhooddnnuuttiiaa
aa nnaajjnneesskkôôrr ddoo 3300.. 1111.. 22001188,,

I./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,

I./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,

II..//44.. vvyykkoonnáávvaatteeľľ vvýýrruubbuu zzaabbeezzppeeččíí ooddpprraattaanniiee ddrreevvnnýýcchh zzvvyyšškkoovv ppoo vvýýrruubbee,,
II..//55.. vvýýrruubb ssaa ddoottkknnee lleenn ddrreevviinnyy ffaarreebbnnee oozznnaaččeenneejj nnaa kkmmeennii vvoo vvýýšškkee 113300 ccmm nnaadd zzeemmoouu aa nnaa

kkoorreeňňoovvoomm nnáábbeehhuu..

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

II./1) v spoločenskej hodnote vyrúbanej dreviny:  1119,42 Eur
slovom:  tisícstodevätnásť eur a štyridsaťdva centov,

II./2) finančnú náhradu uhradí žiadateľ najneskôr 7 dní pred výrubom drevín,
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:  727,62 Eur
slovom:  sedemstodvadsaťsedem eur

 a šesťdesiatdva centov

- na účet Hl. mesta SR Bratislavy:  Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: SK 83 09000000005027412964
variabilný symbol: 16 22292200
špecifický symbol: 05 – 9379 - 2017
v sume:  391,80 Eur
slovom:  tristodeväťdesiatjeden eur
a osemdesiat centov.

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

Neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia je situácia so zakreslenými drevinami určenými na výrub
a možným umiestnením náhradnej výsadby drevín.
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Všeobecné ustanovenia
11.. zz ddôôvvooddoovv uuvveeddeennýýcchh vv §§ 8899 zzáákkoonnaa mmôôžžee kkoonnaajjúúccii sspprráávvnnyy oorrggáánn nnaa nnáávvrrhh aalleebboo

zz vvllaassttnnééhhoo ppooddnneettuu tteennttoo ssúúhhllaass zzmmeenniiťť aalleebboo zzrruuššiiťť,,
22.. oossoobbiittnnéé pprreeddppiissyy,, aakkoo aajj oossttaattnnéé uussttaannoovveenniiaa zzáákkoonnaa zzoossttáávvaajjúú vvyyddaanníímm ttoohhttoo ssúúhhllaassuu nneeddoottkknnuuttéé,,
33.. nneessppllnneenniiee ppoovviinnnnoossttii uulloožžeenneejj oorrggáánnoomm oocchhrraannyy pprríírrooddyy aa kkrraajjiinnyy vv ssúúhhllaassee nnaa vvýýrruubb

ddrreevvíínn,, jjee mmoožžnnéé ssaannkkcciioonnoovvaaťť vv zzmmyyssllee §§ 9900 zzáákkoonnaa..

OOddôôvvooddnneenniiee
Žiadateľ spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., Vajnorská ul. č. 137, Bratislava, požiadal podaním

zo dňa 12. 09. 2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatého stromu – topoľa (Populus sp.) s obvodom
kmeňa 220 cm, rastúceho na pozemku registra ,,C“ KN parcela č. 17082/68 v kat. ú. Nové Mesto (druh
pozemku „zastavané plochy a nádvoria“) z dôvodu, že topoľ narúša betónový základ oplotenia, betónový
povrch pred budovou a ohrozuje ľudí a automobily padajúcimi konármi.

Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona oznámil začatie správneho konania v predmetnej
veci na svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 18. 09. 2017 a požiadal o písomné alebo elektronické
oznámenie svojej účasti v konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne
požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny, je účastníkom  tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo
elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom  v tomto správnom konaní. Svoju účasť v tomto konaní
v zákonnej lehote oznámilo len občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa listom zo dňa 22. 09.
2017 a zároveň požiadalo o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia, aby sa k nim mohli vyjadriť.

Správny orgán požiadavke OZ o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia nevyhovel,
nakoľko OZ bolo riadne pozvané na ústne konanie a miestne zisťovanie, a zároveň mu bolo umožnené
nahliadnuť do spisu v sídle správneho orgánu, čo OZ nevyužilo.

Nakoľko žiadateľ pri podaní žiadosti nezaplatil správny poplatok, správny orgán ho listom č.
31596/9379/2017/ZP/KMEA zo dňa 20. 09. 2017 vyzval na jeho zaplatenie v termíne do 15 dní od
doručenia výzvy.

Žiadateľ na základe výzvy zaplatil správny poplatok 100,00 Eur bankovým prevodom na účet
miestneho úradu dňa 25. 09. 2017 a doklad o jeho zaplatení zaslal správnemu orgánu e – mailom dňa
25. 09. 2017.

Správny orgán listom zo dňa 04. 10. 2017 oznámil začatie konania známym účastníkom konania
a v súlade s § 21 ods. 1 Správneho poriadku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
26. 10. 2017. V oznámení zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
počas stránkových hodín pred konaním a 3 stránkové dni po konaní v prípade, že sa ústneho konania
a miestneho zisťovania nemôžu zúčastniť, a požiadal ich o zaslanie návrhov, námietok a pripomienok
k predmetnému konaniu.

Miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním dňa 26. 10. 2017 sa zúčastnili zamestnanec
správneho orgánu a splnomocnený zástupca žiadateľa. Zástupca prihláseného občianskeho združenia
Nádej pre Sad Janka Kráľa sa na ústnom konaní a miestnom zisťovaní nezúčastnil a ani nevyužil
možnosť nahliadnuť do spisu v sídle úradu.

Pri ústnom konaní v teréne správny orgán zistil, že ide o pyramidálny topoľ čierny (Populus
nigra ,Italica′) s obvodom kmeňa 216,5 cm. Topoľ navrhnutý na výrub rastie v tesnej blízkosti oplotenia,
koreňmi značne poškodzuje betónový základ oplotenia a spevnenú plochu pred budovou. Koruna topoľa
je vo vrchnej polovici suchá, v živej časti koruny sa nachádza mnoho suchých a polámaných konárov,
ktoré sa vylamujú a padajú na plochu pred budovou, kde ohrozujú prechádzajúce osoby a automobily.

Spoločenskú hodnotu topoľa, určeného na výrub, správny orgán vypočítal podľa Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších zmien a doplnkov, a upravil príslušnými koeficientmi podľa prílohy č. 35 cit.
vyhlášky. Podľa návrhu žiadateľa správny orgán uložil žiadateľovi finančnú náhradu vo výške
spoločenskej hodnoty topoľa určeného na výrub podľa § 48 ods. 1 zákona OPaK, uvedenú v bode II.
výroku rozhodnutia
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti, správny orgán posúdil žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
ako opodstatnenú.

SSpprráávvnnyy ppooppllaattookk
VV zzmmyyssllee zzáákkoonnaa NNRR SSRR čč.. 114455//11999955 ZZ.. zz.. oo sspprráávvnnyycchh ppooppllaattkkoocchh vv zznneenníí nneesskkoorrššíícchh pprreeddppiissoovv

zzaappllaattiill žžiiaaddaatteeľľ sspprráávvnnyy ppooppllaattookk vv hhooddnnoottee 110000,,0000 €€ pprreevvooddoomm nnaa úúččeett MMiieessttnneehhoo úúrraadduu MMČČ BBrraattiissllaavvaa
–– NNoovvéé MMeessttoo..

PPoouuččeenniiee
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.

IInngg.. SSttaanniissllaavv WWiinnkklleerr
zzáássttuuppccaa ssttaarroossttuu

mmeessttsskkeejj ččaassttii BBrraattiissllaavvaa -- NNoovvéé MMeessttoo

PPrríílloohhaa
ssiittuuaaččnnýý nnáákkrreess ssoo zzaakkrreesslleennoouu ddrreevviinnoouu uurrččeennoouu nnaa vvýýrruubb

RRoozzhhooddnnuuttiiee mmeessttsskkeejj ččaassttii BBrraattiissllaavvaa -- NNoovvéé MMeessttoo čč.. 3377337766//99337799//22001177//ZZPP//KKMMEEAA zzoo ddňňaa 1100.. 1111.. 22001177
ssaa ddoorruuččuujjee::

ÚÚččaassttnnííkkoomm kkoonnaanniiaa
11.. PPPPAA CCOONNTTRROOLLLL,, aa.. ss..,, VVaajjnnoorrsskkáá uull.. 113377,, 883300 0000 BBrraattiissllaavvaa 33((žžiiaaddaatteeľľ))
2. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. 3/b, 811 06

Bratislava 1 (občianske združenie)

NNaa vveeddoommiiee ((ppoo nnaaddoobbuuddnnuuttíí pprráávvooppllaattnnoossttii))
33.. SSIIŽŽPP –– iinnššppeekkttoorráátt oocchhrraannyy pprríírrooddyy,, JJeesséénniioovvaa uull.. 1177,, 883333 1155 BBrraattiissllaavvaa 3377

CCoo
44.. MMiieessttnnyy úúrraadd BBrraattiissllaavvaa -- NNoovvéé MMeessttoo,, JJuunnáácckkaa uull.. čč.. 11,, 883322 9911 BBrraattiissllaavvaa,, oodddd.. ŽŽPPaaÚÚPP -- pprree ssppiiss

Vybavuje/linka
Mgr. A. Kmeťková/02/49253221
mail: adriana.kmetkova@banm.sk


