
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA-DÚBRAVKA 
Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

Č.j .: ŽP/16516/2667/2017/Kn Bratislava 21. 11. 2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava- Dúbravka (ďalej len „správny orgán"), ako príslušný orgán štátnej 
správy v prvom stupni vo veciach ochrany pFírody podľa§ 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v 
súlade s § 17 ods. 3 zákona 3 77 /1990 o hlavnom meste SR Bratislave a § 69 ods. 1 písm. d) a 
h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
v súlade so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl.69, na základe žiadosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len 
„žiadate!"'), podľa§ 47 ods. 3 a§ 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny (ďalej len „zákon"), v súlade s§ 46 zákona č.71/1 967 Zb. o správnom konaní vydáva 

súhlas 

žiadateľovi na výrub 23 ks stromov a 84 m2 kríkov špecifikovaných v nižšie uvedených dvoch 
tabuľkách, v tabuľke č. 1 stromy a tabuľke č. 2 kry. Dreviny rastú na pozemkoch - podľa 

registra „C" na parcele č. 8898/1 v k. ú. Staré Mesto, lokalita Landererov park. Na pozemkoch 
je plánovaná rekonštrukcia parku vrátane verejného priestoru. Vlastníkom pozemku je Hlavné 
mesto SR Bratislava. 
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Celtis brestovec 
12 46 occidenta/is západný 19 184,00 1 1 0,8 1,4 0,8 0,896 164,86 

Ce/tis brestovec 
13 47 occidenta/is západný 16 138,00 1 1 0,8 1,4 0,1 0,112 15,46 

Pyrus hruška 
14 60 domestica domáca 43 415,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 313,74 

Caragana karagana 
15 62a arborescens stromovitá 27 230,00 0,9 1 1 1,4 0,2 0,252 57,96 

Caragana karagana 
16 62b arborescens stromovitá 26 230,00 0,9 1 1 1,4 0,8 1,008 231,84 

Caragana karagana 
17 62c arborescens stromovitá 31 276,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 208,66 

Caragana karagana 
. 

18 62d arborescens stromovitá 23 207,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 156,49 

Caragana karagana 
19 62e arborescens stromovitá 20 184,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 139,10 

Caragana karagana 
20 62f arborescens stromovitá 17 184,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 139,10 

Caragana karagana 
21 62g arborescens stromovitá 10 69,00 0,9 1 1 1,4 0,6 0,756 52,16 

Picea pungens smrek 
22 28a G/auca pichľavý 49 691,00 1 1,5 1 1,4 0,4 0,84 580,44 

Celtis brestovec 
23 68 occidentalis západný 45 415,00 1 1 0,8 1,4 0,6 0,672 278,88 

Spolu spoločenská hodnota stromov 9 507,65 

Tabuľka č. 2 Kry 
; 

čislo spol. lndexJ ··- celková 
dreviny vedecký slovenský výška hodnota súčin spol. 
v mape oáz.ov názov ml vm € vek nálet CMZ ooškodenie indexov hodnota € 

sumach nad 
7 Rhus tvohina pálkový 3 3m 161,00 0,9 1 1,4 0,4 0,504 81, 14 

Spiraea x tavoľník 

vanhouteii, Vanhouteho, 
Lonicera zem o lez do 

11 tatarica tatársky 70 3m 1 288,00 0,9 1 1,4 0,8 1,008 1 298,30 

Sambucus do 
15 ni)!ra baza čierna 2 lm 7,00 0,9 0,8 1,4 0,4 0,4032 2,82 

Spiraea x tavoľník do 
61 vanhouteii Vanhouteho 2 l,5m 9,00 0,9 1 1,4 0,8 1,008 9,07 

Viburnum kalina do 
64 rhytidophy/lum vrásčitolistá 7 2m 184,00 0,9 1 1,4 0,6 0,756 139,10 

Spolu spoločenská hodnota krov v celkovej výmere 84 m2 je: 1 530,45 

Spolu je spoločenská hodnota drevín 11 038,10 €. 

Obvod kmeňa stromov je meraný vo výške 130 cm nad zemou. Neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia je situačný nákres, v ktorom sú zakreslené dreviny, výrub ktorých je 
predmetom tohto povolenia. Všetky stromy, ktorých výrub je týmto rozhodnutím povolený, sú 
označené v zmysle zákona červeným sprayom. 
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1. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny určuje 
žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody 
a krajiny: 

1. Výrub je možné uskutočniť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
2. Výrub drevín uskutoční žiadateľ odbornou firmou, spôsobilou na túto činnosť až po 

nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, najmä v čase vegetačného pokoja od 1. 
októbra do 31. marca. 

3. V prípade výrubu vo vegetačnom období, je žiadateľ povinný zabezpečiť ornitologický 
posudok dokazujúci, že na drevinách určených na výrub, nehniezdi chránený druh. 
Stanovisko musí byť vypracované najviac 7 dní pred realizáciou výrubu a musí byt' pred 
výrubom predložené správnemu orgánu ochrany prírody. 

4. Stromy, ktoré zostávajú zachované, musia byť pri stavebných prácach zabezpečené tak, 
aby nebol porušený ich koreňový systém a ani nadzemné časti. Tieto stromy je na stavbe 
potrebné zabezpečiť podľa normy STN 83 7010. 

5. Vykonávateľ zodpovedá za odpratanie drevných zvyškov po výrube v súlade so zákonom 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi predpismi. 

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ukladá 
žiadateľovi náhradnú výsadbu za nasledovných podmienok: 
1. Vysadiť náhradné výsadby 25 ks stromov a 230 m2 kríkov v zmysle v druhovej 

skladby, veľkostných parametrov a na pozemkoch uvedených v tabuľke č. 3 náhradné 
výsadby: 

r; b ľk áhr dné ' db a u ač. 3, n a vy sa >y: 
" Miesto výsadby 

počet 
parametre -

druh dreviny - slovensky/latinsky 
ks 

obvod kmeňa 
ulica parcela vcm . „ . - " 
Pražská 21630"E" hloh jednosemenný/ Crataef?us mono?Yna 2 21125 

Sasinkova 21852"E" g!edičia troitŕňová/ G/editsia triacanthos 3 21/25 

Nad lomom 204112 brestovec južný/ Ce/tis austra/is 5 21125 

Šafárikovo nám. 8898/ l paulovnia plstnatá/ Paulownia tomentosa 1 26/30 

catalpa bi1móniovitá/ Cata/pa bif!noides 3 26/30 

Povraznícka 7897 "E" hruška okrasná/ Pyrus cal/eryana Chanticleer 3 21125 

Biomsonova 21732 "E" hruäka okrasná/ Pyrus cal/eryana Chanticleer 3 21125 

Grassalkovichova z. 772111 lipa malolistá/ Ti/ia cordata 2 21125 

čerešňa vtáčia/ Cerasus avium 1 17120 

MŠ Javorinská 1567/2 hruška obyčajná/ Pyrus communis 1 17/20 

paulovnia plstnatá/ Paulownia tomentosa 1 21125 

počet stromov spolu 25 

ulica parcela m2 výška v cm 

Grassalkovichova z. 7721/l tis obyčajný/ Taxus baccata 100 80 

Žižkova 1707/4 borovica horská/ Pinus muf!O 130 50 

výmera kríkov v m2 spolu 230 

2. Pozemky na náhradné výsadby sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Vlastník 
súhlasí s výsadbou náhradných výsadieb drevín na pozemkoch registra „C" p. č. 2041/2, 

3 



8898/1, 7721/1 , 1567/2, 1707/4 a na pozemkoch registra „E" p. č. 21630, 21852, 7897, 
21732 v k. ú. Staré Mesto. 

3. Náhradné výsadby žiadateľ uskutoční najneskôr do 31. 10. 2018. 
4. Pred výsadbou je potrebné zabezpečiť, aby stromy boli vysadené mimo inžinierskych sietí 

a ich ochranných pásiem, v dostatočnej vzdialenosti od chodníkov a budov. 
5. Realizácia výsadby bude zabezpečená v zmysle technickej normy STN 83 7010 Ochrana 

prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a a ochrana stromovej vegetácie. 
6. Žiadateľ zabezpečí starostlivosť a údržbu o novovysadené dreviny po dobu troch 

rokov. V prípade ich úhynu zabezpečí náhradu v plnom rozsahu. 
7. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so 

situačným nákresom do 30 dní po realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania 
náhradnej výsadby. · 

8. V prípade, že žiadateľ nestihne vykonať náhradnú výsadbu v stanovenom termíne, požiada 
správny orgán o predÍženie určeného termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr 
však 30 dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí. 

Správny orgán podľa § 82 ods. 11 zákona 

zamieta žiadosť 

na výrub 6 ks stromov v druhovej skladbe 1 ks brestovec západný (Celtis occidentalis), 1 
ks lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks javor mliečny (Acer platanoides), 1 ks čerešňa višňová 
(Prunus cerasus), 1 ks topoľ (Populus sp.) a 1 ks jabloň (Malus) a výrub 211 m2 kríkov 
v druhovej skladbe 1 O m bazy čiernej (Sambucus nigra), 195 m2 tis prostredný (Taxus 
baccata), 3 m2 kaliny vráskolistej (Viburnum rhytidophyllum) a 3 m2 vŕby (Salix sp.), na 
pozemku p. č. 8898/l v k. ú. Staré Mesto, lokalita Landererov park. 

Všeobecné ustanovenia 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci orgán na návrh účastníka konania, 
alebo z vlastného podnetu súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako aj ostatné 
ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 

Odôvodnenie 

Podľa ustanovenia § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 na obce prešli kompetencie na úseku 
štátnej správy vo veciach ochrany prírody. V súlade s § 17 ods. 3 zákona 377 / 1990 o hlavnom 
meste SR Bratislave, starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej 
časti a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov a administratívno-právnych vzťahoch je 
správnym orgánom. 

Podľa ustanovenia § 69 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
obec dáva súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a v súhlase na výrub drevín ukladá 
vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu, alebo zaplatenie finančnej 
náhrady podľa § 48 ods. 1, pričom Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, čl. 69 je táto 
kompetencia delegovaná na jednotlivé mestské časti. 
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Podľa ustanovenia § 46 zákona 7111 967 o správnom konaní, rozhodnutie musí byt' 
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, 
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 
Bratislava začala mestská časť Bratislava-Dúbravka konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 
47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien na výrub 16 ks stromov a 220 m2 krov na pozemku 8898/1 v k. ú. Staré Mesto. 
Dôvodom žiadosti o výrub je plánovaná realizácia projektu „Landererov park" 

V zmysle§ 3 odst. 5 správneho poriadku, informovala mestská časť Bratislava-Dúbravka 
verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli správneho orgánu a prostredníctvom 
internetovej stránky mestskej časti Bratislava-Dúbravka v termíne od 08. 06. 2017 do 19. 06. 
2017. V zákonom stanovenej lehote sa do konania prihlásil účastník konania Občianske 
združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, korešpondenčná 
adresa Godrova 3/b, 811 06 Bratislava. Po stanovenej lehote sa do konania prihlásilo Združenie 
občanov lokality Hrad - Slavín, Myjavská 18, 811 03 Bratislava. Nakoľko Združenie občanov 
lokality Hrad - Slavín nesplnilo zákonné podmienky, začal s ním správny orgán konanie 
o nepriznaní účastníka konania. V čase vydania tohto rozhodnutia nie je ukončené správne 
konanie o nepriznaní účastníka konania Združeniu občanov lokality Hrad - Slavín. 

Listom č. ŽP/10410/2667120017 /Kn zo dňa 07. 07. 2017 správny orgán vyzval žiadateľa 
na odstránenie nedostatkov podania a rozhodol o prerušení konania. Nedostatky podania 
žiadateľ odstránil dňa 19. 09. 2017 a predložil správnemu orgánu rozhodnutie Krajského 
pamiatkového úradu k zámeru „Revitalizácia Šafárikovho námestia - Landererov park", 
protokol o zverení Šafárikovho námestia do správy mestskej časti a realizačný projekt 
„Landererov park" 

Listom č. ŽP/14026/2667/2017/Kn zo dňa 26. 09. 2017 nariadil správny orgán miestnu 
ohliadku na deň 10. 10. 2017 a súčasne vyzval účastníkov konania na vyjadrenie sa 
k podkladom rozhodnutia. Miestnej ohliadky sa zúčastnili zástupcovia žiadateľa, OZ Nádej pre 
Sad Janka Kráľa a Združenia občanov lokality Hrad - Slavín. Stretnutie účastníkov konania 
bolo priamo na predmetnom pozemku. Ako podklad pre stanovenie množstva stromov, ktoré 
podliehajú povoleniu na výrub bol žiadateľom predložený dendrologický prieskum spracovaný 
firmou ATR s.r.o„ Ing. Tamara Reháčková, PhD„ Martinengova 30, 811 02 Bratislava. 

Na miestnej ohliadke bol preverený rozsah žiadaného povolenia na výrub, počet stromov 
a kríkových skupín, druhová skladba, veľkostné parametre drevín a ich zdravotný stav. Bolo 
zistené, že je rozdiel medzi žiadosťou o výrub a množstvom drevín, ktoré j e potrebné z dôvodu 
zdravotného stavu a rozsahu rekonštrukcie parku odstrániť. Správny orgán na miestnej 
ohliadke preveril detailne dôvody a rozsah potrebného výrubu drevín v parku. 

Žiadateľ požiadal o výrub 16 ks stromov. Na miestnej ohliadke, pri ktorej bol v teréne 
overený zdravotný stav stromov a podľa predloženého projektu rekonštrukcie parku 
identifikovaný rozsah nutných výrubov bolo zistené, že nie je nevyhnutný výrub 6 ks stromov 
v druhovej skladbe: 1 ks brestovec západný (Celtis occidentalis), 1 ks lipa malolistá (Ti/ia 
cordata), 1 ks javor mliečny (Acer platanoides), 1 ks čerešňa višňová (Prunus cerasus), 1 ks 
topoľ (Populus sp.) a 1 ks jabloň (Malus). Správny orgán preto rozhodol, že výrub týchto 
stromov nepovoľuje. 

Pri miestnej ohliadke žiadateľ požiadal o povolenie výrubu stromov, ktorých zdravotný 
stav je natoľko poškodený, že potrebné zabezpečiť ich odstránenie z dôvodu rekonštrukcie 
parku a predovšetkým z dôvodu poškodeného zdravotného stavu stromov. Jedná sa 
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o nasledovné stromy uvedené v rozhodnutí pod poradovým číslom: č. 1 = 1 ks breza previsnutá 
(Betu/a pendula), suchý strom; č. 2 = 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 70° naklonenie, 
poškodená statika; č. 5 = 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens „ Glauca "), takmer suchý; č . 7 
a č. 9 = 2 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), šikmý kmeň, deformovaný habitus, narušená 
statika stromu; č. 14 = 1 ks hruška domáca (Pyrus domestica), strom je vrastený do oplotenia, 
deformovaný; č. 15 - 21 = 7 ks karagana stromovitá (Caragana arborescens), zlomené 
a poškodené dreviny. Spolu je to 13 ks stromov. 

Kríky, o výrub ktorých žiadateľ požiadal, boli pri terénnej obhliadke preverené a 
prehodnotené. Namiesto 12 m2 bazy čiernej (Sambucus nigra), 195 m2 tisu prostredného (Taxus 
baccata), 10 m2 kaliny vráskolistej (Viburnum rhytidophyllum) a 3 m2 vŕby (Sa/ix sp.), t.j . 220 
m2 kríkov spolu, je týmto rozhodnutím povolený výrub 84 m2 kríkov v druhovej skladbe 3 m2 

sumach pálkový (Rhus typhina) , 70 m2 tavoľník Vanhouteho, zemolez tatársky (Spiraea x 
vanhouteii, Lonicera tatarica), 2 m2 bazy čiernej (Sambucus nigra), 2 m2 tavoľníka 
Vanhouteho (Spiraea x vanhouteii) a 7 m2 kaliny vráskolistej (Viburnum rhytidophyllum) 
a zamietnutý výrub kríkov v druhovej skladbe 1 O m2 bazy čiernej (Sambucus nigra), 195 m2 

tisu prostredného (Taxus baccata), 3 m2 kaliny vráskolistej (Viburnum rhytidophyllum) a 3 m2 

vr'by (Sa/ix sp.). Pri obhliadke boli dôkladne preverené dôvody na výrub z pohl'adu 
zdravotného stavu kríkov a predloženého architektonického riešenia rekonštrukcie 
Landererovho parku. 

Všetky zmeny boli zaznamenané do záznamu z terénnej obhliadky a do inventarizačnej 
tabuľky a sú podkladom pre toto rozhodnutie. Stromy sú v terénne označené červeným 
sprayom v zmysle zákona. 

Predmetné územie Landererovho parku je súčasťou pamiatkovo chránenej Pamiatkovej 
zóny Bratislava - centrálna mestská časť. Žiadateľ predložil kópiu rozhodnutia č. KPUBA-
2017/17194-2/57438/ľvlAC zo dňri 31.7.2017 Krajskt;ho pamiatkového úradu Bratislava 
k zámeru „Revitalizácia Šafárikov ho námestia - Landererov park" (spracovaného 03/2017 
a 05/2017), v ktorom pamiatkový úrad považuje práce súvisiace so zámerom v zmysle 
pamiatkového zákona ako prípustné, za v rozhodnutí stanovených podmienok. Podmienky sa 
netýkajú výrubov drevín. 

Náhradné výsadby vzrastlých stromov v počte 25 ks stromov a 230 m2 kríkov v zmysle 
v druhovej skladby a veľkostných parametrov tak, ako je uvedené vo výrokovej časti v tabuľke 
č. 3, vysadí žiadateľ na pozemkoch registra „C'' p. č. 2041/2, 8898/1, 7721/1, 1567/2, 1707/4 
a na pozemkoch registra „E" p. č. 21630, 21852, 7897, 21732 v k. ú. Staré Mesto. Žiadateľ 
predložil súhlasné stanovisko vlastníka pozemkov s umiestnením náhradných výsadieb. 
Náhradné výsadby žiadateľ uskutoční najneskôr do 31 . 1 O. 2018. 

Spoločenská hodnota drevín, výrub ktorých je predmetom tohto povolenia, je stanovená 
na 11 038,10 EUR na základe prílohy č. 33 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003, v znení neskorších 
dodatkov, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
vyhlášky č. 492/2006 z. z. 

Na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 
zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a predmetná činnosť nepredstavuje činnosť 
v území zakázanú. 

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom 
území obce, rozhodol starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka, tak ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Pou čenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/ 1967 
Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Prílohy: 
1 x situačný nákres 

Doručuje sa - účastníci konania: 

1nr1 !i' f/ 
RNDr. Martin Zaťovič 

starosta 

1. MČ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
2. Občianske združenie Nádej pre sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
3. Združenie občanov lokality Hrad - Slavín, Sabína Barborjak, Myjavská 18, 811 03 

Bratislava 
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