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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 

 
 

12692/2289/2021/ZP/CHOO        Bratislava 14.04.2021 

Vybavuje Chott Ondrej, Ing.           
              

   
ROZHODNUTIE 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach 

ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 2 písm. f) zákona NR SR  

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

a podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) v súlade s čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe 

žiadosti spoločnosti City Logistix s.r.o., so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava v zastúpení spoločnosťou  

Ing. Dagmar Vázalová s.r.o., so sídlom Kĺzavá 20,831 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ), podľa  

§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) 

a podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona, 

m e n í  

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 35468/6528/2019/ZP/KMEA zo dňa 05.11.2019, ktorým 

bol žiadateľovi vydaný súhlas na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN  

parc. č. 13664/74 a 13664/93 v k. ú. Nové Mesto (Turbínová ulica v Bratislave) a ktorým boli určené podmienky 

uskutočnenia výrubu a náhradná výsadba nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti II. rozhodnutia sa mení: 

 

Pôvodné znenie: 

1) uskutočniť náhradnú výsadbu na svoje náklady ku dňu podania návrhu na začatie kolaudačného konania 

stavby parkovacích miest a oddychovej zóny, najneskôr však do 05.04.2022 na pozemkoch registra „C“ KN 

parc. č. 13664/74, 13664/93 a 13664/119 v k. ú. Nové Mesto (Turbínová ulica v Bratislave) v rozsahu: 

 

na pozemkoch na Turbínovej ul., parcely č. 13664/93 a 13664/74 v kat. ú. Nové Mesto, nasledovne: 

 

- 9 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm druhu v kultivare – javor 

mliečny ´Globosum´ (Acer platanoides ´Globosum´), 

- 9 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm druhu v kultivare – 

topoľ čierny ´Italica´ (Populus nigra ´Italica´), 

- 100 m2 vždyzelených alebo polovždyzelených krovitých porastov s výškou 30 – 50 cm druhov  

napr. bršlen plazivý ´Emerald Gaiety´ (Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´), levanduľa prostredná 

´Grappenhall´ (Levandula x intermedia ´Grappenhall´), 

 

Nové znenie: 

1) uskutočniť náhradnú výsadbu na svoje náklady ku dňu podania návrhu na začatie kolaudačného konania 

stavby parkovacích miest a oddychovej zóny, najneskôr však do 05.04.2022 na pozemkoch registra „C“ KN 

parc. č. 13664/74, 13664/93 a 13664/119 v k. ú. Nové Mesto (Turbínová ulica v Bratislave) v rozsahu: 

 

na pozemkoch na Turbínovej ul., parcely č. 13664/93 a 13664/74 v kat. ú. Nové Mesto, nasledovne: 
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- 9 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm druhu v kultivare – javor 

mliečny ´Globosum´ (Acer platanoides ´Globosum´), 

- 7 ks odrastených predpestovaných listnatých stromov s obvodmi kmeňov 21/25 cm druhu – topoľ Simonov 

(Populus simonii), 

- 2 ks dreviny druhu céder himalájsky ´Aurea´ (Cedrus deodara ´Aurea´) s minimálnou výškou 150 cm, 

- 100 m2 vždyzelených alebo polovždyzelených krovitých porastov s výškou 30 – 50 cm druhov  

napr. bršlen plazivý ´Emerald Gaiety´ (Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´), levanduľa prostredná 

´Grappenhall´ (Levandula x intermedia ´Grappenhall´), 

 

2. Vo výrokovej časti II. rozhodnutia sa mení: 

 

Pôvodné znenie: 

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. 1 písm. f) zákona 

 

Nové znenie: 

7) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán 

o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 60 dní pred ukončením termínu určeného 

v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby, inak mu bude uložená pokuta v zmysle  

§ 90 ods. 2 písm. f) zákona 

 

Ostatné časti Rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 35468/6528/2019/ZP/KMEA zo dňa 

05.11.2019 zostávajú nezmenené a tvoria s týmto rozhodnutím jeden celok. 

 

 

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2021. 
 

 

 


