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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
(ďalej len „zákon OPK“), v súlade s Čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, a na základe žiadosti
Ministerstva obrany SR, Kutuzovova ul. č. 8, Bratislava (ďalej len "žiadateľ") zo dňa 08.10.2017, 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, 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 listnatého stromu, rastúceho v areáli Kutuzovových kasární na Kutuzovovej ul., pozemok
registra „C“ KN č. 11700/19 v kat. ú. Nové Mesto, a to:

Názov dreviny

slovenský
-----------------

latinský

Obvod
kmeňa
(cm)

Výška
(m)

Sad.
hodn.

Spoloč.
hodn.

(€)

Poznámka 1* 2* 3* Uprav.
spol.
hodn.

(€)

javor mliečny
Acer platanoides
L.

292 15-20 1 2 948 ½ koruny
je suchá,
huby
v rázsoche
kmeňa,
rany na
kmeni

0, 4 1, 1 1, 2 1 556,54

Súhlas sa vydáva na dobu určitú, do 30.04.2019.

Spoločenská hodnota drevín určených 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:  1556,54
€.

Použité prirážkové indexy :
 1* - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota,
 2* - index dosiahnuteľného veku druhu,
 3* - ak ide o drevinu rastúcu v iných hospodárskych objektoch.
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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:

I./1. výrub javora uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november - 31. marec), v termíne po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,

I./2. v prípade výrubu javora vo vegetačnom období je možné, že na drevine určenej 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,

I./4. vykonávateľ výrubu zabezpečí  odpratanie drevných zvyškov po výrube,
I./5. výrub sa dotkne len dreviny farebne označenej 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 svoje náklady zrealizuje náhradnú výsadbu v areáli Kutuzovových kasární, na pozemkoch
registra ,,C“ KN č. 11700/19, 11700/37 v  k. ú. Nové Mesto nasledovne:

- 5 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov. Na výsadbu budú použité jedince tu geograficky
pôvodných a tradičných druhov:

- 2 ks dub ′Fastigiata Koster′ (Quercus robur ′Fastigiata Koster′) – 17/20 cm
- 2 ks javor horský ′Erectum′ (Acer pseudoplatanus ′Erectum′) - 17/20 cm
- 1 ks hrab obyčajný ′Fastigiata′ (Carpinus betulus ′Fastigiata′)- 21/25 cm

II./b) každý strom ukotví kolovou konštrukciou,
II./c) pri výsadbe bude 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./d) pri a po výsadbe zabezpečí prevedenie dôkladnej zálievky všetkých vysadených drevín
a podmienky na ich optimálny rozvoj,

II./e) výsadbu zrealizuje po etapách v termíne najneskôr do 31. 03. 2019,
II./f) zabezpečí 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 spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením koruny, a to po dobu minimálne
troch rokov,

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

II./h) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle
tohto rozhodnutia,

II./i) 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./j) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada orgán ochrany prírody
o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 30 dní pred ukončením termínu
určeného v rozhodnutí  na vykonanie náhradne výsadby, inak toto rozhodnutie stráca platnosť.

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 Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova ul. č. 8, Bratislava, podaním zo dňa 08.10.2017 požiadal

o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora (Acer sp.) s obvodom kmeňa 320 cm,  rastúceho na pozemku v areáli
Kutuzovových kasární, na pozemku registra ,,C“ KN č. 11700/19 v kat. ú. Nové Mesto na Kutuzovovej ulici
v Bratislave. Ako dôvod nutnosti výrubu javora žiadateľ uviedol zlý zdravotný stav dreviny a ohrozovanie
bezpečnosti ľudí a majetku štátu drevinou.

Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon OPaK“) oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na svojej
webovej stránke www.banm.sk dňa 11.10.2017 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 oznámili občianske
združenia – Združenie domových samospráv dňa 14.10.2017 a OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa dňa 16.10.2017
a zároveň požiadali o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia.

OZ Združenie domových samospráv v rámci výrubového konania požiadalo (navrhlo dôkaz), aby boli
objektívne a odborne preukázané dôvody opodstatnenosti výrubu podľa §47 ods. 2 a ods. 3 zákona EIA v zmysle
§17 vyhlášky OPK, preukázanie primeranosti náhradnej výsadby podľa §48 v zmysle §95 ods. 3 písm. d/ zákona
OPK, splnenie ust. §3 ods. 4 a ods. 5 zákona OPK, splnenie povinnosti podľa §38 ods. 3 a ods. 6 zákona EIA, a to:

- Dokument starostlivosti o dreviny,

- Dendrologický alebo fytopatologický posudok preukazujúci zlý stav drevín, resp. že sa účel výrubu nedá
dosiahnuť starostlivosťou a údržbou o dreviny a vyčíslujúci ich spoločenskú hodnotu.

- Tabuľku spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub spolu s uvedením použitých prirážkových indexov
a krátkou poznámkou korešpondujúcou so slovným zdôvodnením opodstatnenosti výrubu
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-  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania resp. metodické usmernenie MŽP SR, ak nie je dôvodom výrubu zlý
zdravotný stav drevín a bolo potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA č.
24/2006.

- Projektovú dokumentáciu a mapové podklady na základe ktorých sa žiada o výrub v prípade stavebných zámerov,
rekultivačných opatrení, zámerov vrátiť pôvodný charakter pozemku a pod.

Vo svojom oznámení o účasti v správnom konaní OZ ďalej uvádza:

,,K preukazovaniu dôvodov na výrub je nutné skonštatovať, že dôkazné bremeno preukázať opodstatnenosť návrhu
výrubu je na navrhovateľovi (§17 ods.8 písm.e v spojení s §17 ods. 12 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z.).
Preto na predložení vyššie zmienenej dokumentácie trváme ako zo zákona povinnej súčasti žiadosti o povolenie
výrubu.

K vecnej stránke výrubu sa ďalej vyjadríme po miestnej obhliadke, na základe spomenutých dokladov/posudkov a
na základe preštudovania spisovej dokumentácie. Pri konaní miestnej ohliadky, žiadame, aby bola na mieste
zhotovená fotodokumentácia a tá spolu s elektronickou kópiou (skenom) spisu zaslaná elektronickou poštou
účastníkom na ďalšie vyjadrenie. Je pravdepodobné, že sa zvolanej miestnej ohliadky spojenej s ústnym
prejednaním nebudeme môcť zúčastniť pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť, v takom prípade prosím vopred
ospravedlňte našu neúčasť a zápisnicu spolu s prípadnými ďalšími relevantnými podkladmi rozhodnutia nám
zašlite mailom na vyjadrenie.

V prípade, že súhlas na výrub stromu bude daný, žiadame, aby bola uložená povinnosť náhradnej výsadby
stromu podobnej hodnoty a druhovej skladby v danej lokalite.“

Správny orgán listom zo dňa 24.10.2017 oznámil začatie konania známym účastníkom konania a v súlade s
§ 21 ods. 1 Správneho poriadku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.11.2017.
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 21.11.2017 sa zúčastnili zamestnanec správneho
orgánu a zástupca žiadateľa. Zástupcovia prihlásených občianskych združení Nádej pre Sad Janka Kráľa a
Združenie domových samospráv sa na konaní a miestnom zisťovaní nezúčastnili a ani nevyužili možnosť
nahliadnuť do spisu v sídle úradu.

Drevina, určená na výrub, sa nachádza v areáli Kutuzovových kasární v Bratislave. Územie je súčasťou
urbanizovaného územia, v ktorom platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle § 11 zákona OPaK. V území sa
nenachádzajú chránené solitérne stromy ani ochranné pásma v zmysle Zákona OPaK. Areál je ohraničený
betónovým oplotením a nie je bežne dostupný širokej verejnosti, je vyhradený len pre zamestnancov MO SR.
Predmetom žiadosti je 1 ks javora mliečneho (Acer platanoides), po premeraní správnym orgánom, bol zistený
obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 292 cm. Drevina určená na výrub rastie ako solitér pri jednom
z objektov kasární a v blízkosti vnútroareálovej komunikácie. Koruna javora je tvorená dvoma kodominantnými
mohutnými konármi, v rázsoche ktorých je výrazné tlakové vetvenie. Polovica koruny je takmer suchá, jej
prípadným zrezaním by došlo k narušeniu rovnováhy dreviny a jej pádu na budovu. Na kmeni v oblasti rozvetvenia
sa nachádzajú veľké plodnice drevokazných húb, od ktorých vedie pozdĺžna mokvajúca rana prechádzajúca až po
bázu kmeňa. Z druhej strany je kmeň pozdĺžne prasknutý, pri koreňovom krčku sa nachádza hlboká mokvajúca
rana s viditeľným vyhnívaním lykovej časti kmeňa.

Vzhľadom na to, že javor navrhnutý na výrub sa nachádza v blízkosti budovy, ktorú výškou značne
prerastá, a v blízkosti komunikácie, po ktorej prechádzajú vojenské mechanizmy aj zamestnanci kasární, žiadosť
o vydanie súhlasu na jeho výrub posúdil správny orgán ako opodstatnenú.

Zároveň s prihliadnutím na nutnosť zabezpečenia väčšej bezpečnosti pohybu zamestnancov a vojenských
mechanizmov v areáli kasární, vysoké nebezpečenstvo ohrozenia zdravia resp. životov, a vzhľadom na nastávajúce
zimné obdobie, správny orgán odkladný účinok prípadného podaného odvolania vylučuje podľa § 55 ods. 2
správneho poriadku, citujem: „ Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že
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odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán
odkladný účinok vylúčiť.“. Správny orgán dospel k záveru, že v predmetnom konaní verejný záujem ochrany
zdravia, života a bezpečnosti prevyšuje nad ochranou drevín.

Na základe uskutočneného miestneho zisťovania a po preskúmaní všetkých skutočností, správny orgán za
povolený výrub javora uložil žiadateľovi povinnosť realizácie náhradnej výsadby do výšky spoločenskej hodnoty
dreviny, uvedenej v bode II. výroku rozhodnutia.

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. V priebehu
konania sa správny orgán zaoberal požiadavkami oboch občianskych združení. Požiadavkám OZ Združenie
domových samospráv správny orgán nevyhovel, nakoľko:

- predloženie fytopatologického posudku zákon ani vykonávacia vyhláška priamo nevyžaduje
a zdravotný stav a posúdenie ekologickej a estetickej hodnoty 3 ks stromov dokáže zamestnanec
správneho orgánu posúdiť aj sám, najmä ak nie je dôvodom nutnosti výrubu stromov stavba ale
ohrozovanie zdravia a majetku žiadateľa a okolitých nehnuteľností.

- žiadateľ nemôže predložiť rozhodnutie  ani vyjadrenie Okresného úradu Bratislava zo
- zisťovacieho konania a projektovú  dokumentáciu stavby, nakoľko dôvodom nutnosti výrubu stromov nie
  je stavba ale zlý zdravotný stav drevín a ohrozovanie majetku.

Správny orgán tiež nevyhovel požiadavke OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa o zaslanie podkladov pred
vydaním rozhodnutia, nakoľko účastníci konania mali dostatočný priestor na oboznámenie sa so spisovým
materiálom a boli riadne pozvaní na ústne konanie a miestne zisťovanie.

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 § 4 zákona NR SR č. 145/1994 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a

doplnkov je Ministerstvo obrany SR 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. Podané odvolanie nemá odkladný účinok v súlade § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov.

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Príloha
situačný nákres so zakreslenou drevinou určenou na výrub
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Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 41151/9950/2017/ZP/KMEA zo dňa 13.12.2017 sa
doručuje:

Účastníkom konania
1. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova ul. č. 8, 832 47 Bratislava 3 (žiadateľ)
2. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, v z. Ing. Katarína Šimončičová, Godrova ul. 3/b, 811 06

Bratislava 1 (občianske združenie)
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 5 (občianske združenie)

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
4. SIŽP – inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova ul. 17, 833 15 Bratislava 3

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

Ing. Stanislav Winkler
zástupca starosta

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

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


