
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

JUNÁCKA č. 1 , 832 91 Bratislava 

Bratislava, dňa 04. 05. 2018 
l 0501/2392/2018/ZP/KOLP 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach oclu·any pdrody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a t) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorš ích predpisov (ďalej len „zákon") v súlade s Čl. 69 ods. 2. Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, (ďalej len „žiadateľ) zo dňa 18. 01. 2018, v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny 
poriadok") a podľa § 4 7 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona, vydáva 

súhlas 

žiadateľovi na výrub 12 ks drevín a 12 ks krovitých porastov rastúcich na pozemku registra „C'' KN 
pare. 10362/ 1, k. ú. Staré Mesto, lokalita Kmeťovo námestie v Bratislave: 

Obvod 
P. kmeňa 

č. Slovenský /Latinský názov drevín v cm 

1 Agát biely /Robinia pseudoacacia 53 

2 Platan západný /Platanus occidentalis 68 

3 Brestovec západný /Celtis occidentalis 23 

4 Javor mliečny /Acer p/atanoides 124 

5 Borovica čierna /Pinus niva 24 

6 Duglaska tisolistá /Pseudotsu~a 26 

7 Javor mliečny /Acer p/atanoides 65 
Hloh jednosemenný /Crataegus 

8 monozyna 25 
Hloh jednosemenný / Crataegus 

9 monof!)lna 32 

10 Duglaska tisolistá !Pseudotsuga 58 

11 Smrek pichľavý /Picea pungens 19 

12 Javor mliečny /Acer platanoides 41 

Spolu v € 

P. č. Slovenský/ Latinský názov drevín 

Kl Baza čierna /Sambucus nigra 
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výška/ 
plocha 

nad 
300/6m2 

Spoločenská 
Prirážkové indexy 

hodnota(€) 1* 2* 3* 

599 1 0,4 1,4 

691 1,1 0,4 1,4 

207 1 0,4 1,4 

1474 1,1 0,6 1,4 

299 1,1 1 1,4 

322 1,1 0,6 1,4 

691 1,1 0,6 1,4 

207 0,9 0,4 1,4 

276 0,9 0,4 1,4 

829 1,1 0,6 1,4 

230 1 0,6 1,4 

415 1,1 0,6 1,4 

Spoločenská Prirážkové indexy 

hodnota(€) 1* 2* 3* 

276 0,9 0,6 1,4 

Upravená 
hodnota 

(€) 

335,44 

425,66 

115,92 

1361,98 

460,46 

297,528 

638,484 

104,328 

99,36 

765,996 

193,2 

383,46 

5077,48 

Upravená 
hodnota 

(€) 

208,66 



Tamariška malokvetá / Tamarix do 
K2 parvijloru 150/41112 74 0,9 0,8 1,4 74,59 

Tamariška malokvetá íľamarix clo 
IO parviflom 300/3m2 111 0,9 0,6 1,4 83,92 

clo 
K4 Troj puk / Deut;:ia sp 300/3m' 111 0,9 0,6 1,4 83,92 

nad 
KS TroJpuk /Deutzia sp 300/6m2 161 0,9 0,6 1,4 121,72 

nad 
K6 T roj puk !Deut;:ia sp 300/6m2 161 0,9 0,8 1,4 162,29 

nad 
K7 Orgován obyčajný !Syrinf{a vulgaris 300/6m2 161 0,9 0,4 1,4 81,14 

Vtáčí zob vajcolistý / Ligustrum do 
K8 ovalifollium 150/5,2m2 276 0,9 0,6 1 4 208,66 

Vtáčí zob vajcolistý !Ligustrum do 150/ 
K9 ovalifollium l,Sm2 32 0,9 0,6 1,4 24,19 

Vtáčí zob vajcolistý !Ligustrum do 
KIO ovalifollium 150/2,6m2 138 0,9 0,6 1,4 104,33 

Vtáčí zob vajcolistý /Ligustrum do 
Kll oval~follium 150/5,3m2 276 0,9 0,6 1,4 208,66 

Vtáčí zob vajcolistý !Lig11str11111 do 
K12 o valifollium 150/lm2 32 0,9 0,6 1,4 24 19 

Spolu v€ 1386,27 

Spolu v€ 6463,75 

Spo ločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon (ďalej len „vyhláška·') a upravená príslušnými 
prirážkovými indexmi podl'a prílohy č. 35 vyhlášky je 6463,75 €. 

Použité prirážkové indexy : 
1 *- index dos iahnuteľného veku druhu, 
2 *- ak je drev ina poškodená a lebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota, 
3 * - ak ide o dreviny v parkoch, 

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 05. 2020. 

1. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu 
zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

1. Výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja ( 1. november - 3 1. marec), 
v terrrúne najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

2. Prípadný výrub vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu chránených 
ži vočíchov, najmä hniezd iacich vtákov až po vypracovaní ornitologického posudku alebo inom 
j ednoznačnom preukázaní toho, že na drev ine určenej na výru b nehni ezd i chránený druh, a po jeho 
doručen í na orgán ochrany prírody. V prípade, že sa na drevina bude nachádzať chránený druh 
ži voč ícha, je potrebné pred výrubom pož iadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku 
z ochrany. 
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3. Vykonávateľ výrubu zabezpeč í odpratanie drevných zvyškov po výrube. 
4. Výrub sa dotkne drevín označených červenou farbou na kmeni a na korei1ovom nábehu. 

II. v súlade s§ 48 ods. 1 zákona ukladá náhrad nú výsadbu žiadateľovi: 

1) uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu na pozemkoch registra „C" KN pare. č. 21755 
k. ú. Staré Mesto na Heydukovej ulici v Bratislave, 3250/54 k. ú. Staré Mesto, na Staromestskej 
ulici v Bratislave, 21438/5 k. ú. Staré M esto, na Židovskej ulici v Bratislave, 10362/ 1 k. ú. Staré 
Mesto na Kmeťovom námestí v Bratislave, nasledovne: 
4 ks strednovekých listnatých drevín druhu Sofora japonská /Sophorajaponica, s obvodmi kmeňa 
17 - 20 cm, 
5 ks krátkovekých drevín v kultivare druhu Hloch obyčajný Pauľs Scarlet /Crataegus laevigata 
paul s scarlet s obvodmi kmeňa 1 7 - 20 cm, 
5 ks krátkovekých drevín v kultivare druhu Jabloň okrasná /Malus Royal Beauty s obvodmi 
kmeňa 17 - 20 cm, 
50 ks krátkovekých krov druhu vtáčí zob /Ligustrum vulgare 
náhradnú výsadbu vysadiť s ohľadom na priestor, ktorý bude nutný na prirodzený rast drevín 
v čase dospelosti a prihliadnuť na dosiahnutie estetickej kompozície, 

2) pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od 
nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v zmys le VZN č. 8/ 1993 Hl. mesta SR Brat islavy 
„ O starostlivost i o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy", 

3) výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30. 04. 2020, 
4) doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so s ituačným 

nákresom do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej 
náhradnej výsadby, 

5) zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín : 
1. zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanov išťa na 

výsadbu, 
2. zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením, 
3. zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm, 
4 . kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy, 
5. starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, 
6. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín, 
7. odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, 
8. vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, 
9. včasným ošetrením prípadného poranenia drevín, 

6) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpeč í novú výsadbu za neujaté dreviny 
v zmysle tohto rozhodnutia, 

7) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada 
správny orgán o predÍženie 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. 2 písm. f) zákona. 

Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je situačná mapa so zakreslenými drevinami určenými 
na výrub. 

Z dôvodov uvedených v§ 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo z v lastného 
podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona 
zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté. 
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Odôvodnenie: 

Ziadater. Mestská čas t Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3. 81-+ 21 Bratislava, 
podaním evidovaným na miestnom úrade pod č. 2023 zo dňa 18. O l . 2018 poiiadal o vydanie súhlasu 
na výrub l O ks drevín druhu duglaska, sl ivka, platan, agát ( Pseudotsuga, Prunus, Platanus. Rohinia ) 
rastúcich na pozemku registra „C" KN pare. 10362/1, k. l'.1. Staré Mesto. na Kmeťovom námestí 
v Bratislave. Dreviny sú navrhnuté na výrub pre ich nevyhovujúci stav. 
S účasťou sp isu je ž i adosť, s ituačná mapa, kóp ia listu vlastn íctva č . 1656 a dendrologický posudok. 

Správny orgán v súlade s§ 82 ods. 7 zákona oznámil začatie správneho konania v predmetnej 
veci na svojej internetovej stránke www.banm.sk listom zo dňa 29. O 1. 2018 a požiadal o písomné 
alebo elektron ické oznámenie svojej účasti v·konaní v lehote do piatich pracovných dní od 
zverejnenia oznámenia. Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote nik neoznámil. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán listom zo dňa 19. 02. 
2018 oznámila začatie konania známym účastníkom konania a v súlade s § 21 ods. 1 správneho 
poriadku nariadila ústne konanie spojené s miestnym z isťovaním na de1'í 13. 03. 2018. 

Miestneho z isťovan ia dňa 13. 03. 2018 sa zúčastnili len ž iadateľ na výrub a zástupca 
správneho orgánu. 

Počas miestneho zisťovan ia správny orgán zist il, že ž iadateľ nemá určenú náhradrn'.1 výsadbu 
a definované pozemky, na ktorých bude realizovaná . Správny orgán ústne vyzval žiadateľa o ich 
do loženie do 14 - tich dní od miestneho zisťovania. 

Po doložení náhradnej výsadby a pozemkov na ktorých bude realizovaná, správny orgán 
zist il, že ž iadateľ nemá súhlas s jej umiestnerúm od Hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka 
pozemkov registra „C" KN pare. č. 3250/54, 21438/5, 10362/ 1, k. ú. Staré Mesto a registra „E'' UO 
pare. č . 21755 k. ú. Staré Mesto. 

Keďže predložená žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoven ia zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny potrebné na pokračovanie správneho konania a vydanie 
rozhodnutia, správny orgán preto vyzval žiadateľa na ich doplnenie v lehote do 30 dní od doručenia 
výzvy č. 12967/2392/2018/ZP/KOLP zo di'ía 11. 04. 20 18. 

Podaním č. 1 6051zodňa03. 05. 2018 žiadateľ doplnil podanie o súhlas Hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka pozemkov registra ,.C'' KN pare. č. 3250/54, 2 1438/5, 103 62/l , k. ú. Staré 
Mesto a registra „E·' UO pare. č. 21755 k. ú. Staré Mesto s náhradnou výsadbou. 

Dendrologický posudok z februára 2018, vypracovaný spo ločnosťou NewGardenDesign s. r. 
o., Langsfeldova 36, 811 04 Bratislava, bol počas miestneho zisťovania preverený a upravený podľa 
skutočnost i . V dendrologickom posudku je riešených 14 ks drevín druhu duglaska, slivka, platan, 
agát ( Pseudotsuga, Prunus, Platanus, Robinia ) a 12 ks krovitých porastov. Ž iadateľ doplnil žiadosť 
o výrub na miestnom zisťovaní o ďa lš ie 2 ks drevín a 12 ks krovitých porastov. Všetky parametre 
dôležité pre vyhodnotenie každej z predmetných drevín sú uvedené v tabuľke vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. Dreviny sú podľa posudku určené na asanác iu a hodnotené indexom 0,4 - ťažké 
poškodenie až 1 - zdravé. 

Vzhľadom na to, že dreviny sú väčšinou suché, prehnité s hlbokými ranami v dut ine 
kmeňa , budú nahradené novými kva litnými drevinami na vhodnom stanovišti, správny orgán posúdil 
žiadosť o vydanie súh lasu na výrub ako opodstatnenú. 

S po ločenskú hodnotu dreviny správny orgán vypoč ítal podľa vyhlášky, ktorú upravil 
prirážkovými indexmi zohľad1íujú c imi dos iahnuteľný vek drev ín (1 *),poškodenie drevín (2*), ak ide 
o dreviny v parku (3 *) . 

Za povolený výrub je v zmys le § 48 zákona uložené real izovať náhradnú výsadbu podľa Il. 
výroku tohto rozhodnutia na pozemku žiadateľa. 

Toto rozhodnutie bo lo vydané mini má lne po uplynutí troch pracovných dňoch odo di1a 
ústneho konania spojeného s miestnym z isťovan ím. V týc hto dňoch bo lo všetkým účastníkom 

konania umožnené nazrieť do sp isu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia. 
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti zistené v správnom konaní, rozhodol tunajší úrad tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok: 

V zmys le § 4 zákona NR SR č. 145/1994 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
zm ien a dop lnkov je žiadateľ os lobodený od platenia pop latkov. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníc i konania podať odvolanie podľa § 53 a nas l. zákona 
č. 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predp isov v lehote do 15 dní od jeho doručenia 
na konajúci správny orgán. 

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho 
súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti. 

Príloha: s i tuačný výkres so zakreslenými drevinam i určenými na výrub 

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10501/2392/2018/ZP/KOLP zo dňa 04. 05. 
2018 sa doručuje: 

Al Účastníkom konania: 
á) Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vaj anského nábrežie 3, 8 14 21 Bratislava (žiadateľ) 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (vlastník) 

BI Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) 
3. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 
4. Na zverejnenie na internet 

C/Co : 
5. Odd. ŽPaÚP - pre spis, 

Ing. Stanislav Winkler 
zástupca starostu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

Vybavuje: Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Mgr. Kollárik, tel. 49 253 18 1, 
e-mail: peter.kollarik@bamn.sk 
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