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ROZHODNUTIE 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako prlslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), v súlade s dodatkom č. 16 štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti spoločnosti Spoločenstvo-Janáčkova 4, 6, so sídlom 
Janáčkova 4, 811 08 Bratislava, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok") a podľa§ 82 ods. 11 zákona 

zamieta 

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu Picea abíes s obvodom kmeňa 131 cm 
meraným vo výške 130 cm, rastúcej na pozemku pare. č. 8720/3 v k. ú. Staré Mesto (Janáčkova ul. 
v Bratislave). 

ODÔVODNENIE 

Dňa 27.06.2018 požiadala spoločnosť Spoločenstvo-Janáčkova 4, 6, so sídlom Janáčkova 4, 
811 08 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku pare. č. 8720/3 v k. ú. Staré 
Mesto (Janáčkova ul. v Bratislave) z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov domu, samotných garáží 
a voľne parkujúcich áut vo dvore. 

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5391 vlastníkom pozemku pare. č. 8720/3 v k. ú. Staré Mesto 
(Janáčkova ul. v Bratislave) na ktorom rastie predmetný strom, sú vlastníci bytového domu č. 4 a 6 na ulici 
Janáčkova. Žiadate! doplnil k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny súhlas vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na ul. Janáčkova č. 4 a 6, kde s výrubom dreviny súhlasí v súlade s 
§ 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona správny orgán zverejnil na svojej internetovej stránke 
informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na 
pozemku pare. č. 8720/3 v k. ú. Staré Mesto (Janáčkova ul. v Bratislave) z dôvodu ohrozenia bezpečnosti 
obyvateľov domu, samotných garáží a voľne parkujúcich áut vo dvore. 

Občianske združenie, ktoré podľa§ 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo 
orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach (občianske združenia 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, šancová 96, 831 04 Bratislava, Mestský výbor Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1, Občianska iniciatíva za zachovanie 
životného prostredia v Starom Meste, Bjärnsonova 2, 811 05 Bratislava, Nádej pre Sad Janka Kráľa, 
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doručovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, Občianske združenie Hrad - Slavín, 
Mozartova 13, 811 02 Bratislava, Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Llščie údolie 23, 
841 05 Bratislava), je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky 
potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musl byť doručené na Miestny 
úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to v lehote do 7 dni od zverejnenia tejto informácie. 

V stanovenej lehote v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona elektronicky potvrdilo svoj záujem 
byť účastníkom v tomto správnom konaní Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia 
adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava dňa 02.07.2018 a Občianske združenie Hrad - Slavín, 
Mozartova 13, 811 02 Bratislava dňa 04.07.2018. 

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa zároveň požadovalo zaslanie podkladov pred 
vydaním rozhodnutia. 

Nakoľko všetci účastníci konania mali možnosť nahliadnuť do spisu pred miestnou ohliadkou 
spojenou s ústnym pojednávaním počas nej a dva stránkové dni po nej, zasielanie podkladov rozhodnutia 
účastníkom konania a zúčastneným osobám by bolo v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 4 správneho 
zákona, preto tejto požiadavke správny orgán nevyhovel. 

Na základe žiadosti bola na deň 26.07.2018 zvolaná miestna ohliadka spojená s ústnym 
pojednávaním, na ktorej sa zúčastnil zástupca spoločenstva vlastníkov bytov- pani Forišová a vlastníci bytov 
v bytovom dome na ulici Janáčkova č. 4 a 6 - pani Kališíková, pani Valachyová a pán Chalupka. 

Na miestnej ohliadke bolo zistené, že strom druhu Picea abies s obvodom kmeňa 131 cm meraným 
vo výške 130 cm nad zemou rastie vo vnútrobloku bytového domu vo vziadlenosti približne 6 m od bytového 
domu. Strom je čiastočne preschnutý (1 O - 15 %). V blízkosti stromu rastú taktiež iné dreviny, v dôsledku 
čoho je strom v spodnej časti vyvetvený. Zdravotný stav stromu je optimálny, bez ďalších viditeľných 
vonkajších poškodení. Správny orgán požadoval od žiadateľa dodať súhlas vlastníkov pozemku pare. 
č. 8720/3 v k. ú. Staré Mesto s výrubom predmetného stromu. Pán Chalupka uvádza, že strom ohrozuje 
majetok a životy obyvateľov a od dendrologického posudku, ktorý bol vypracovaný pred troma rokmi sa 
vychýlil približne o 2 m vo výške štvrtého poschodia. Koreňový systém dreviny vystúpil na povrch o približne 
20 cm a preto pri dnešných klimatických podmienkach trváme na jeho výrube. Správny orgán sa so 
žiadateľom dohodol, že požiada o stanovisko Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP 
SR") ohľadom výrubu predmetnej dreviny. 

Keďže správny orgán po preštudovaní podkladov a miestnej ohliadke zistil, že žiadosť neobsahovala 
náležitosti potrebné pre vydanie súhlasu a nakoľko sa dohodol so žiadateľom, že požiada o stanovisko ŠOP 
SR, listom č. 8150/33609/2018/DŽV/Cho žiadateľa vyzval na doplnenie požadovaných náležitostí 
a rozhodnutlm č. 8150/34003/2018/DŽV/Cho konanie prerušil. Listom č. 8150/33140/2018/DŽV/Cho správny 
orgán požiadal o stanovisko ŠOP SR k výrubu danej dreviny. 

Správny orgán požadoval od žiadateľa doplniť nasledovné: 
doplniť súhlas vlastníkov, pripadne nájomcov (ak im takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) 
pozemku, na ktorom drevina rastie s výrubom predmetnej drevín. 

Žiadateľ doplnil požadovanú písomnosť v určenej lehote a správny orgán následne upovedomil 
všetkých účastníkov konania listom č. 8150/41749/2018/DŽV/Cho o pokračovaní v tomto konaní. 

Správny orgán na základe zistených skutočnosti konštatuje: 

Nakoľko stanovisko ŠOP SR k výrubu danej dreviny nebolo na Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do dňa 07.11.2018 doručené, správny orgán rozhodol o výrube predmetnej dreviny 
bez stanoviska ŠOP SR, aby nedochádzalo k ďalším zbytočným prieťahom v konaní. Drevina druhu Picea 



abies je vitálna a jej zdravotný stav je optimálny bez akýchkoľvek viditeľných vonkajších poškodení. Žiadateľ 
uvádzal v žiadosti, že silné nárazové vetry spôsobujú veľké výkyvy stromu a preto ohrozuje bezpečnosť 
obyvateľov domu a môže spôsobiť škody na majetku. Nakoľko koreňový systém dreviny je neporušený a má 
dostatočný priestor na vytvorenie stabilného základu pre drevinu, nie je predpoklad, že by sa drevina vyvrátila 
a spôsobila tak ujmu na živote alebo majetku obyvateľov bytového domu. Drevina má navyše prirodzene 
vyvinutú korunu, ktorá vytvára ochranu pre samotný kmeň dreviny a takisto prispieva k dostatočnej stabilite 
jedinca. Drevina taktiež rastie vo vnútrobloku bytového domu, kde sa nepredpokladá s pôsobením 
mimoriadne silného vetra na danú drevinu. Drevina je celkovo v dobrom zdravotnom stave, bez známok 
výrazného presychania koruny dreviny a bez poškodenia kmeňa dreviny. 

Nakoľko zdravotný stav danej dreviny je optimálny a počas konania nebolo preukázané, že drevina 
je ohrozujúca pre svoje okolie, orgán ochrany prírody žiadosť o jej výrub zamieta. 

Vzhľadom na skutočnosti zistené v správnom konaní, mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla 
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie bolo vydané minimálne po uplynuli dvoch stránkových dní odo dňa konania 
miestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním. V týchto dňoch bolo všetkým účastníkom konania 
umožnené nazrieť do spisu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia. 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ 
zaplatil správny poplatok vo výške 100,- €na účet Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

POUČENIE 

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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- Mgr. RadosÍ~vstevčík 
starosta mestskej časti 


