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Vážený pán poslanec, 
 
vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa  1. apríla 2008 Vám oznamujem 
nasledovné: 
 
K bodu I. 
V prípade, že stavebník mestskej časti, ktorá v tomto prípade vykonáva 
prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín v prvom stupni, 
vopred oznámi, že poruší zákon, akceptuje pokutu a bez platného povolenia 
uskutoční výrub stromov, pracovník ho upozorní na následky porušenia 
zákona a oznámi mu, že svojím konaním poruší zákon, a toto jeho konanie 
bude postihované podľa príslušných ustanovení osobitného zákona (v danom 
prípade zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny), subsidiárneho 
zákona alebo v prípadoch spáchania trestného činu trestného zákona.  
Podľa v súčasnosti platných právnych noriem nie je možné, aby správny orgán 
niekoho postihoval ešte pred tým ako poruší zákon, ani aby fyzicky zabránil 
vykonaniu skutku porušujúceho zákon, i keď vopred ohlásenému. 
V prípade porušenia zákona  konajú príslušné orgány v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. V prípade porušenia zákona 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, na území MČ Bratislava-Staré Mesto  sú miestne i vecne 
príslušné orgány Obvodný úrad životného prostredia, sídlom Karloveská 2, 842 
33 Bratislava 4 a Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát 
životného prostredia Bratislava, sídlom Prievozská 30, 821 05 Bratislava.  
 
 
 
 
 
 
K bodu II. 



 
Pravidlo,  podľa ktorého sa určuje  klasifikácia podzemných a nadzemných 
podlaží stavieb  vyplýva priamo zo znenia čl. 4.1.6  STN 73 43 01  Budovy na 
bývanie. Zmena 1 z  01/2008. Za podzemné podlažie sa považuje každé 
podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou 
upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej 
úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body 
po obvode posudzovaného podlažia /v prípade pravouhlého pôdorysu jeho 
vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi 
hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén/. Ostatné podlažia sú 
nadzemné.  Týmto znením bol text článku 4.1.6 STN 73 4301 Budovy na 
bývanie z 06/2005 nahradený v plnom rozsahu.  
 
 
 
K bodu III. 
K požiadavke o výklad pravidla, ako sa určuje hrúbka zeminy nad podzemnými 
garážami, aby sa tieto pôdorysy mohli – vo vzťahu k UPZ – zarátať do zelenej 
plochy uvádzam nasledovné: v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je na 
viaceré územia schválený územný plán na zonálnej úrovni,  pričom definícia 
prírodných plôch je v jednotlivých UPD Z  rôzna. Napr.  v UPD Z A6-Slavín sa 
uvádza, že ak je garáž v opornom múre so zelenou strechou nezapočítava sa do 
zastavanej plochy pozemku; pri UPD Z A4 Mudroňova sever - Palisády je 
prírodná plocha definovaná ako plocha nad ktorou a pod ktorou sa nenachádza 
žiadna stavba resp. jej časť; pri UPD Z Machnáč je prírodná plocha definovaná 
ako plocha zelene; v UPD Z Bôrik je prírodná plocha definovaná ako plocha 
rastlého terénu. Na základe uvedeného nie je možné zovšeobecniť klasifikáciu 
tzv. prírodnej plochy, táto vyplýva z definície  pojmov v jednotlivých UPD Z. 
Hrúbka zeminy v týchto UPD Z nie je definovaná.  
 
 
S pozdravom 
 
                
 
 
                                                                 Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                            starosta 
 
 
 
 
 


