
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES 

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 

Naše číslo : KV/ZIVP/1736/2017116963/LG Bratislava: 04 .1O.2017 
!!.~ a'tf;f Ii(~ o 

Vybavuje: Ing. Lucia Gašparová 

ROZHO DN UTIE 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom 

stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, § 69 ods. 1 

písm. a), d) a h) Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a v zmysle čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho 

dodatkov na základe žiadosti žiadateľa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 

l\'íesto (ďalej len „žiadate}"'), zo dňa 18.04.2017, podľa § 4 7 ods. 3 a § 48 ods. 1 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon") a 

v súlade s§ 46 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vydáva 

súhlas 

na výrub 6 ks stromov rastúcich na pozemkoch par. č. 21 438/5 a 21 426 C-KN 

v katastrálnom území Staré Mesto, v lokalite Dvorákovo nábrežie a ul. Židovská: 

P.č. Druh dreviny Obvod Spoločenská prirážkový index Spoločenská 

kmeňa / hodnota 
rozloha 

1 

1 Populus canadensis (topoľ 356 cm 3 224,00 € 
kanadský 

2 Populus canadensis (topoľ 313 cm 3 224,00 € 
kanadský 

3 Populus canadensis (topoľ 334 cm 3 224,00 € 
kanadský 
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4 Catalpa bignonioides 158 cm 1 6 12,00 € 1,0 0,4 1 l l l l ,4 
(katalpa bignóniovitá 

5 Catalpa bignonioides 156 cm 1 612,00 € 1,0 0,4 1 1 1 1 l ,4 
(katalpa bignóniovitá 

6 Fraxinus excelsior Uaseň 72 cm 789,00 € 1,0 1 0,6 0,8 1 1 1 
štíhly) 

Spolu 13 685,00 € 

1. V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa určujú bližšie podmienky vykonania 
. 

výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a kraj iny: 

a. Výrub drevín sa uskutoční na náklady žiadateľa. 

b. Výrub drevín sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

c. Najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

d. Výrub drevín bude žiadateľ prednostne vykonávať v mimovegetačnom období 

t.j. v termíne od 1. októbra do 31. marca, v prípade výrubu drevín vo 

vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného 

omitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub 

nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. 

Posudok musí byt' 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. 

e. Pri výrube drevín žiadateľ musí zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny 

a bude dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 

osôb ani k poškodeniu majetku. 

II. V súlade s§ 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu: 

Žiadateľ 

1. uskutoční na svoje náklady v termíne do dvoch rokov od výrubu drevín primeranú 

náhradnú výsadbu na pozemkoch pare. č . 21 426, 8898/1, 21 438/5, 8056/25 C-KN 

v katastrálnom území Staré Mesto, v správe žiadateľa, v rozsahu: 

• S ks listnatých opadavých stromov druhu platan javorolistý (Platanus x 

acerifolia) v stromoradí na pozemku pare. č. 21 426 C-KN v lokalite Dvorákovo 

2 
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902,72 € 

378,72 € 

7 058,85 € 



nábrežie, s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom 

kmeňa 25-30 cm vo výške 130 cm nad zemou a s nasadením koruny vo výške 

minimálne 200cm, 

• 5 ks listnatých opadavých stromov druhu brestovec východný (Celtis australis) 

v stromoradí na pozemku pare. č. 8898/1 C-KN v lokalite Šafárikovo námestie, 

s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 

25-30 cm vo výške 130 cm nad zemotl a s nasadením koruny vo výške minimálne 

200cm, 

• 5 ks listnatých opadavých stromov druhu brestovec východný (Celtis australis) 

v stromoradí na pozemku pare. č. 8056/25 C-KN v lokalite Slovanská ulica, 

s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 25-

30 cm vo výške 130 cm nad zemou a s nasadením koruny vo výške minimálne 

200cm, 

• 2 ks listnatých opadavých stromov druhu javor mliečny (Acer platanoides) v 

stromoradí na pozemku pare. č. 21 438/5 C-KN v lokalite Židovská ulica, 

s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 21-

25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s nasadením koruny vo výške minimálne 

200cm, 

2. oznámi mestskej časti presný termín realizácie náhradnej výsadby 7 dní vopred, 

3. oznámenie o uskutočnení náhradnej výsadby so situačným nákresom doručí na 

konajúci správny orgán ochrany prírody, 

4. zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 2 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. starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho 

povrchu, 

c. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín, 

d. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a 

okolie, 
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e. vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti 

škodcom a včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny, 

5. ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t.j. stromy 

s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym 

vrcholom a súmernou korunou. 

Všeobecné u stanovenia 

. Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo 

z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 

2 . Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté. 

3 . Nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub 

drevín je možné sankcionovať v zmysle § 90 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie 

Dňa 18.04.2017 požiadal žiadateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava správny orgán o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 

drevín druhu topoľ sivý (Populus canescens), rastúcich na pozemku pare. č. 21 426 C-KN, 

v lokalite Dvorákovo nábrežie, a 3 ks drevín druhu katalpa bignóniovitá (Catalpa 

bignonioides), rastúcich na pozemku pare. č. 21 438/5 C-KN v lokalite Židovská, v k. 

ú. Staré Mesto. Na základe listu č. OU-BA-OSZP3-2017/036818-2NSM, ktorým v súlade 

s§ 69 ods. 3 zákona č. 198/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, určil mestskej časti príslušnosť 

obce vykonať správne konanie ako príslušnému orgánu štátnej správy v prvom stupni vo 

veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ako dôvod pre uskutočnenie 

výrubu žiadateľ uviedol: „ Dreviny sú prestarnuté, v nevyhovujúcom zdravotnom stave. " 

Podľa listu vlastníctva č . 1656 je vlastníkom pozemkov hlavné mesto SR 

Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, a správcom predmetných 

pozemkov je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 

Bratislava, teda žiadateľ o výrub. Tým prirodzene odpadá povinnosť predloženia súhlasu 
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vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku vyplývajúca z ustanovenia § 47 ods. 

s výrubom drevín v zmysle ustanovenia§ 47 ods. 3 zákona. 

V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámila 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín 

(ďalej len „MČ") začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 

drevín rastúcich na pozemkoch pare. č. 21 426 a 21 438/5 C-KN v k. ú. Staré Mesto na 

internetovej stránke mestskej časti. 

Zároveň bolo oznámené, že občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona 

formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie 

nešpecifikovaných správnych konaniach, je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 

3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny písomne alebo elektronicky 

potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byt' 

doručené na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, a to v lehote do 5 

pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. 

V zákonom stanovenej lehote sa do konania elektronicky prihlásilo Združenie 

domových samospráv, sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava a Občianske združenie 

Nádej pre Sad Janka Kráľa, sídlom Švabinského 20, 851 01 Bratislava. 

Na základe žiadosti bola na deň 23 .05.2017 o 10:00 zvolaná miestna obhliadka 

spojená s ústnym pojednávaním za účelom objasnenia a preverenia skutkového stavu 

drevín na tvare miesta. Správny orgán nariadil ústne pojednávanie, aby účastníci konania 

bezprostredne realizovali svoje procesné práva, predovšetkým vzniesli svoje pripomienky 

a navrhovali dôkazy smerujúce k úplnému a spoľahlivo zistenému stavu veci. 

Miestnej obhliadky sa zúčastnili zástupkyňa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Lucia Rapošová a zástupcovia Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

magistrátu Ing. Peter Bali, PhD. a Ing. Dušan Vacek. Na tvare miesta sa preveril skutkový 

stav na pozemkoch pare. č. 21 438/5 a 21 426 C-KN v k. ú. Staré Mesto v lokalitách 

Dvofákovo nábrežie a ulica Židovská. 

Na Dvofákovom nábreží (21 426 C-KN) ide o 3 dreviny druhu topoľ kanadský 

(Populus canadensis), ktoré rastú v líniovej ploche zelene, oddeľujúcej pešiu nábrežnú 

promenádu od cesty 1. triedy. Žiadateľ doplnil podklady o kópiu dendrologického 

posudku z dňa 24.02.2016. 
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Strom č . 1 (v dendrologickom posudku č. 77) má výletové otvory po drevokaznom 

hmyze na báze kmeňa, kde aj práchnivie. V apríli počas snehovej búrky spadol kostrový 

konár na chodník a cyklochodník na promenáde. Je viditeľná mokrá hniloba a plodnica 

drevokaznej huby na ďalších kostrových konároch. Strom evidentne odumiera a nie je 

perspektívny. Obvod kmeňa meraný vo výške l 30cm nad zemou má hodnotu 356 cm. 

Strom č. 2 (v dendrologickom posudku č. 80) má zhnitú bázu kmeňa, odumiera. 

V apríli počas snehovej búrky spadli dva veľké kostrové konáre na promenádu. Obvod 

kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou má hodnotu 313 cm. 

Strom č. 3 (v dendrologickom posudku č. 75) má zhnitú bázu kmeňa, ktorá 

práchnivie s viditeľným úbytkom drevnej hmoty, má výletové otvory po drevokaznom 

hmyze. Strom má vychýlené ťažisko, čím sa pri zlom zdravotnom stave stáva 

potenciálnym bezpečnostným rizikom. Obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou 

má hodnotu 334 cm. 

Na Židovskej ulici (21 438/5 C-KN) ide o dve dreviny druhu katalpa bignóniovitá 

(Catalpa bignonioides) a jednu drevinu druhu jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). 

Strom č. 1 katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides) má hnilobu, prechádzajúcu 

celým kmeňom, pri báze kmeňa rastú plodnice drevokaznej huby, ktorá je indikátorom 

poškodenia koreňového systému a tým statiky stromu. Kmeň a kostrové konáre sú 

mechanicky poškodené prejazdom 2,5 metrových vozidiel. Obvod kmeňa meraný vo 

výške 130cm nad zemou má hodnotu 158 cm. 

Strom č. 2 katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides) v celej dÍžke kmeňa aj 

kostrových konárov odumiera a schne. Pred rekonštrukciou ulice boli obe dreviny 

v štvorcoch rozmerov lxl meter medzi parkovacími miestami. Obvod kmeňa meraný vo 

výške 130cm nad zemou má hodnotu 156 cm. 

Tretí strom druhu katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides), ktorý je uvedený 

v žiadosti sa na parcele nenachádza. V tomto bode sa žiadosť zamieta. 

Žiadateľ požiadal o doplnenie žiadosti o strom č. 3 jaseň štíhly (Fraxinus 

excelsior), ktorý rastie v tesnej blízkosti múru vyhliadky nad Staromestskou ulicou. Je 

náletového charakteru, má vidlicovitý terminál s tlakovým vetvením. Perspektívne bude 

rastom dochádzať ku kolízii dreviny so stavbou, ktorú môže staticky poškodzovať. 

Pravdepodobne dochádza ku kolízii s inžinierskou sieťou. Správny orgán si vyžiadal 

doplniť podklady o technickú mapu s inžinierskymi sieťami. Okrem toho žiadateľ 
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odôvodnil žiadosť o výrub dreviny aj revita!izáciou plochy zelene na hodnotnú 

sadovnícku úpravu. Na základe toho si zástupca z magistrátu vyžiadal doplniť podklady 

o návrh sadovníckych úprav na predmetnú plochu zelene. Obvod kmeňa meraný vo výške 

l 30cm nad zemou má hodnotu 72 cm. 

Všetky dreviny boli označené farbou v spreji odtieň oranžová. 

V zmysle§ 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny správny 

orgán pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na umiestnenie, druh, 

poškodenie a perspektívu drevín na pozemku. Zohľadnil tiež fyziologické vlastnosti 

drevín a relatívne dosiahnuteľný vek. 

V zmysle § 33 ods. 2 Zákona č. 71 /1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov správny orgán vyzval dňa 25 .05.2017 elektronicky účastníkov 

konania na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne k ich 

doplneniu pred vydaním rozhodnutia. 

V zákonom stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia vyjadrilo OZ Nádej pre 

Sad Janka Kráľa elektronickou poštou dňa 26.05.2017: 

„ Zatiaľ upozorňujem na nesprávny v:vpočet spoločenskej hodnoty. Jednak na 

nábreží rastú stromy v stromoradí, teda x 1,4 a všetky sú v CMO, teda x 1,4 (ale iba raz 

možno použiť 1,4) . ... S výrubom jaseňa na Židovskej nesúhlasím." 

Správny orgán k predmetnému uvádza, že vyhodnotil vyjadrenie OZ Nádej pre 

Sad Janka Kráľa (v časti použitia indexu 1,4) za opodstatnené a vo výpočte spoločenskej 

hodnoty drevín č. 1-5 pridal index stromoradia a zároveň centrálnej mestskej zóny s 

hodnotou 1,4. 

Žiadateľ dňa 21.06.2017 doplnil elektronicky podklady rozhodnutia o 

dendrologický prieskum drevín na Dvorákovom nábreží. 

Rozhodnutím č. KV/ZIVP/ 1736/2017112830/LL vydaným dňa 07.07.2017 správny 

orgán prerušil konanie podľa § 34 zákona č. 7111967 Z. z. o správnom konaní (ďalej len 

„správny poriadok") z dôvodu potreby doručenia dôkazov, smerujúcich k úplnému 

a spoľahlivo zistenému stavu veci, nevyhnutných pre rozhodovanie, a to návrh 

sadovníckych úprav uličného priestoru ulice Židovská a podklad inžinierskych sietí, 

potvrdzujúci kolíziu koreňového systému dreviny č. 3, na Židovskej ulici, s inžinierskou 

sieťou, ktorá spôsobuje, alebo by mohla potenciálne spôsobiť poškodenie inžinierskej 

siete. 
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Listom doručeným dňa 18.08 .2 17 doplnil žiadateľ všetky potrebné podklady. Z 

technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy č. 9-0/1 44 je zrej mé, že drevina č. 3 jaseň 

štíhly (Fraxinus excelsior) rastie v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia 

nízkeho napätia, čím sa dôvod na výrub dreviny stáva opodstatnený. 

Dňa 21. 09.2017 žiadateľ doplnil elektronicky podklady o návrh náhradnej výsadby 

na pozemkoch, ktoré má v správe. 

Spoločenská hodnota drevín uvedenýcli vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bola 

vypočítaná podľa vzrastu, stavu a umiestnenia dreviny, overených správnym orgánom na 

základe § 36 a príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopÍňa 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z„ ktorou_ 

sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

Základná spoločenská hodnota drevín, na ktorú správny orgán vydáva 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia súhlas na výrub a ktoré sú špecifikované v tabuľke 

vo výroku je 13 685 €. Výsledná spoločenská hodnota drevín uvedených v tabuľke vo 

výroku po zohľadnení indexu relatívne dosiahnuteľného veku a indexu poškodenia 

dreviny j e 7058,85 €. 

Za povolený výrub drevín je v zmysle § 48 zákona uložené podľa časti II. výroku 

rozhodnutia realizovať náhradnú výsadbu. 

Správny orgán uložil žiadateľovi uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu 

5 ks listnatých opadavých stromov druhu platan javorolistý (Platanus x acerifolia) v 

stromoradí na pozemku pare. č. 21 426 C-KN v lokalite Dvofákovo nábrežie, 

s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 25-30 cm 

vo výške 130 cm nad zemou a s nasadením koruny vo výške minimálne 200cm, 5 ks 

listnatých opadavých stromov druhu brestovec východný (Celtis australis) v stromoradí 

na pozemku pare. č . 8898/1 C-KN v lokalite Šafárikovo námestie, s podmienkou, že budú 

so zapestovaným koreňovým balom, s obvodom kmeňa 25-30 cm vo výške 130 cm nad 

zemou a s nasadením koruny vo výške minimálne 200cm, 5 ks listnatých opadavých 

stromov druhu brestovec východný (Celtis australis) v stromoradí na pozemku pare. č. 

8056/25 C-KN v lokalite Slovanská ulica, s podmienkou, že budú so zapestovaným 

koreňovým balom, s obvodom kmeňa 25-30 cm vo výške 130 cm nad zemou a s 

nasadením koruny vo výške minimálne 200cm, 2 ks listnatých opadavých stromov druhu 
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javor mliečny (Acer platanoides) v stromoradí na pozemku pare. č. 21 438/5 C-KN v 

lokalite Židovská ulica, s podmienkou, že budú so zapestovaným koreňovým 

balom, s obvodom kmeňa 21-25 cm vo výške 130 cm nad zemou a s nasadením koruny vo 

výške minimálne 200cm, v katastrálnom území Staré Mesto, v správe žiadateľa. 

Náhradná výsadba bude realizovaná do dvoch rokov od realizácie výrubu drevín. 

Rovnako bude rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a priestorové možnosti plochy. 

Taktiež bude prihliadané na budúci vzrast vysádzaných drevín. 

Vzhľadom na skutočnosti zistené v správnom konaní, Mestská časť Bratislava -

Karlova Ves rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny po p lat o k 

V zmysle §4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie od platby správneho poplatku. 

P oučen i e 

Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania môže podať odvolanie v zmysle § 53 

a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Bratislava, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, prostredníctvom Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 

súdom. 

Doručuje sa: 

1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 

Bratislava 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

4. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/B, 811 06 Bratislava 
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