
 

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon) boli žiadateľovi určené bližšie podmienky 

vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny nasledovne: 

 
1) Výrub drevín žiadateľ vykoná: 

a) po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
b) po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby „Bytové domy Vlárska 

– Kramáre, 84 b.j., Bratislava“, 
c) výrub sa dotkne len drevín označených červenou farbou na kmeni vo výške 130 cm 

nad zemou a na koreňovom nábehu, 
d) prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november – 31. marec), v termíne 

najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
e) s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. 

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 Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany. 

 
2) Žiadateľ je povinný okamžite po výrube odstrániť drevné zvyšky, bez vytvárania 

akejkoľvek medziskládky na dotknutej parcele. 
 

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona uložil  finančnú náhradu: 
 
1) V spoločenskej hodnote drevín:  4490,72 €  
    slovom : štyritisíc štyristodeväťdesiat eur a sedemdesiatdva centov 
2) Finančnú náhradu vo výške:  4490,72 € uhradí žiadateľ v termíne najneskôr do 10 

    dní pred výrubom drevín 
3) V zmysle Čl. 69 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 
                                                              v sume:  2993,81  € 
                                                              slovom:  dvetisíc deväťstodeväťdesiattri eur 
                                                                              a osemdesiatjeden centov 
    - na účet Hl. mesta SR Bratislavy: Slovenská sporiteľňa a.s. 
                                                             číslo účtu: 5027412964/0900 
                                                             variabilný symbol: 16 22292200 
                                                             špecifický symbol: 5 – 1466 - 2014  
                                                             v sume:   1496,91 €                                                             
                                                             slovom:  tisícštyristodeväťdesiatšesť eur 
                                                                            a deväťdesiatjeden centov 
 
3) Doklad o zaplatení zašle žiadateľ obratom na tunajší úrad. 
 

 



III. v súlade s § 48 ods. 1 zákona uložil náhradnú výsadbu žiadateľovi, nasledovne: 

 
1) Uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu na pozemkoch s parc. č. 19470/61, 

19470/62, 19470/65, 19470/68, 19470/70, 19470/71 na Vlárskej ulici, v k. ú. Vinohrady: 
- 4 ks listnatých drevín druhu javor mliečny / Acer platanoides L., s obvodmi kmeňov 

min. 26 – 30 cm, 
- 3 ks listnatých drevín druhu lipa malolistá / Tilia cordata Mill. s obvodmi kmeňov 

min. 21 – 25 cm, 
- 3 ks listnatých drevín druhu hrab obyčajný / Carpinus betulus L., s obvodmi 

kmeňov min. 21 – 25 cm. 
2) 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“,  

3) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30. 06. 2018. 
4) Ako výsadbový materiál použije predpestované dreviny I. kategórie, s rovným kmeňom 

bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou 
korunou.  

5) Doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so 
situačným nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky 
vykonania uloženej náhradnej výsadby. 

6) Zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej 
kontroly orgánom ochrany prírody: 
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou 

stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín, 
b) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním 

a ujazdením, 
c) zabezpečením stability stromu 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, 

d) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie, 
e) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy, 
f) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, 
g) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny, 
h) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, 
i) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, 
j) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny, 
k) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za 

neujaté dreviny v zmysle tohto rozhodnutia, 
7)  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 v rozhodnutí na vykonanie náhradnej 

výsadby, inak mu bude uložená pokuta v zmysle § 90 ods. 2 písm. f) zákona.  
 
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán z vlastného 

podnetu alebo na návrh účastníka konania tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné 
predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 
 
 


