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~ ---·.- -- --- PETÍCIA 
.,„í:·1,Js1 pr~~tavbe novostav~y RD A, Drotárska cesta, a rodinného domu RD B na Drotá1-skej ulici, ' " 0· v Starom meste 
------ · · ---- a proti likvidácii zelene 

„My, dolupodpísani občania, nesúhlasíme s výstavbou novostavby RD A, Drotárska cesta, Bratislava 
pozemok reg. „ C" KN pare. č.2491/135 k. ú. Staré mesto a rodinného domu RD B n a parc.č. 2491/201 k. 
ú. Staré mesto. 

presne: 

Novostavba RD A, Drotárska cesta, Bratislava pozemok reg. „ 
C" KN pare. č.2491/135 k. ú. Staré mesto s prípojkami inžinierskych sietí a dopravným napojením 
objektu aj na pozemkoch reg. „C" KN par. č 21586/1, 21585/1, 2491/ 3, 2491/136, 2491/ 95 a poz. 
reg. „ E" KN pare. č. 2491/3, 2492/1 a 21585/2 k. ú. Staré mesto 
a 
Novostavba RD B, Drotárska cesta, Bratislava pozemok reg. „ 
C" KN pare. č.2491/201 k. ú. Staré mesto s prípojkami inžinierskych sietí a dopravným napojením 
objektu aj na pozemkoch reg. „C" KN par. č 21586/ 1, 21585/ 1, 2491/ 3, 2491/3, 2491/ 136, 2491/ 95 
a poz. reg. „ E" KN pare. č. 2491/135, 2491/3, 2492/1 a 21585/2 k. ú . Staré mesto 

Investor: ANGKOR WAT, s.r.o, Mickiewiczova 2 , 811 07 Bratislava 

Namietame proti výrubu stromov a likvidácii zelene v tejt o lokalite a vyzývame dotlmuté Oľgány, aby 
nrehodnotili a neoovolili výstavbu týchto rodinných domov. 



MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A - STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
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Vec: Novostavba rodinných domov A a B na Drotárskej ceste v Bratislave - odpoveď na 
petíciu 

Dňa 29.6.2018 bola doručená petícia proti výstavbe rodinných domov A a B na 
Drotárskej ceste v Bratislave, pozemky reg."C" KN pare. č. 24911135 a 2491/201 k.ú. Staré 

Mesto. 
O povolenie výstavby týchto dvoch rodinných domov požiadal stavebník 

ANGKOR WAT, s. r.o. , Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Janou 

Husárovou, Šoltésovej 2, 8 11 08 Bratislava. Na objekt RD A bola žiadosť zaevidovaná dňa 
17.3.2015 a na RD B dňa 10.6.2015. Obidve konania boli stavebným úradom prerušené 
a stavebník bol vyzvaný na ich doplnenie. Po doplnení všetkých chýbajúcich podkladov 
stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým 
orgánom a účastníkom konania. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa 
uskutočnilo pre obidve stavby dňa 12.5.2017. Na konaní boli vznesené zo strany účastníkov 
konania námietky, ktoré mali vplyv aj na prerokovanú projektovú dokumentáciu v časti 
riešiacej potreby statickej dopravy pre objekty. Námietky týkajúce sa súladu navrhovanej 

stavby s platným územným plánom zóny Machnáč boli postúpené Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy, ktorý vydal k obidvom stavbám súhlasné záväzné stanovisko, ktoré následne 
potvrdil. Po získaní stanoviska Magistrátu hl. m. SR Bratislavy a doplnení upravenej 
projektovej dokumentácie bolo opätovne oznámené dotknutým orgánom a účastníkom 

konania pokračovanie obidvoch konaní. Účastníci konania v stanovenej lehote opätovne 

namietali voči obidvom stavbám. Ich námietky boli vyhodnotené v pripravenom rozhodnutí. 

Dňa 27. 7.2018 sa do obidvoch konaní prihlásili dvaja noví účastníci konania, 
ktorým stavebný úrad dodatočne stanovil lehotu na podanie námietok a súčasne oboznámil 
ostatných účastníkov konania o týchto nových skutočnostiach. 

Ku dnešnému dňu nie je vydané rozhodnutie ani pre jednu stavbu. 

K výrubu drevín uvádzame nasledovné: 

Správne konanie sa začalo na základe žiadosti účastníka konania zo dňa 02.03.2015, 
pričom účastník konania zároveň tohto dňa zaplatil správny poplatok podľa položky 160 bod 
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2. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NRSR č. 14511995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Následne správny orgán postupoval podľa § 82 ods. 7 zákona, keď na svojej 

internetovej stránke zverejnil informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom, a to dňa 03.03.2015 . Zároveň 

v tomto oznámení správny orgán určil lehotu 5 pracovných dní od zverejnenie informácie na 

doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byt' v začatom konaní 

účastníkom podľa § 82 ods. 3 zákona. 

Na základe zverej nenia informác ie na doručenie písomného alebo elektronického 

potvrdenia záujmu byt' účastníkom v začatom konaní podľa § 87 ods. 7 zákona bolo 

v stanovenej lehote správnemu orgánu doručené písomné / elektronické potvrdenie záujmu 

byt' účastníkom konania zo strany Občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa, sídla 

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona v minulosti požiadalo správny 

orgán formo u predbežnej žiadosti o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, 

ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie. 

V zmysle uvedeného účastníkmi predmetného správneho konania boli navrhovateľ -

obchodná spoločnosť ANGKOR WAT, s.r.o. a Občianske združenie Nádej pre Sad Janka 

Kráľa. 

Správny orgán v správnom konaní pokračoval nariadením miestnej ohliadky podľa § 

38 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov spojenej s ústnym pojednávaním podľa § 2 1 správneho poriadku, ktoré nariadil na 

24.03.2015 a na ktoré predvolal oboch účastníkov konania oznámením zo dňa 04.03.2015, 

pričom obom účastníkom konania bolo predvolanie riadne a včas doručené dňa 09.03.2015. 

Dňa 24.03.2015 sa na miestnu ohliadku spojenú s ústnym pojednávaním dostavili 

zástupcovia oboch účastníkov konania - navrhovateľ Richard Benka - Rybár, za Občianske 

združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa Katarína Šimončičová, autor Ing. Arch. Mudrochová, 

pani Husárová a za Dendrea s.r.o. - spracovateľa dendrologického prieskumu pani Šebová. 

Na základe miestnej ohliadky správny orgán zistil, že parametre a stav drevín 

zodpovedajú údajom uvedeným v dendrologickom prieskume predloženom žiadateľom 

a vypracovanom Ing. Katarínou Serbinovou v januári 2015. Správny orgán zistil, že 

koeficienty poškodenia pri živých stromoch sú nižšie ako 0,4. Koeficienty budú správnym 

orgánom opravené na hodnotu 0,4. Stromy č. 90 - 99 nie sú v zábere plánovanej stavby ani v 

jej blízkosti a ich výrub z dôvodu realizácie stavby nie je potrebný. Zároveň boli vznesené 

nasledujúce pripomienky - Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa uviedlo: „Stromy, 

ktorých index poškodenia je menší ako O, 4 a poškodenie je nižšie ako 100 % - ich počet j e 8. 

Žiadame rovnako upraviť prirážkový indexu stromu č. 6 - z 0,0 na 0,1 ; u stromov č. 30, 32, 

3 3 a 3 6 z O, 4 na O, 6. Náhradnú výsadbu žiadame v rozhodnutí rozpísať na jednotlivé dreviny 
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aj s ich rozmermi a rozdiel medzi .spoločenskou hodnotou vysádzaných drevín a .spoločenskou 

hodnotou drevín povolených na výrub uložiť ako finančnú náhradu. " 

Správny orgán po uskutočnen í miestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním 

pokračoval vydaním rozhodnutia, v ktorom jednak určil súhlas s výrubom 89 ks stromov a 5 

krovitých porastov s celkovou rozlohou 60 m2 rastúcich na pozemkoch s parcelným č íslom 
2491/135, 2491 /3 nachádzajúcich sa v Okrese: Bratislava I, obec: Bratislava - m. č. Staré 

Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, zároveň určil podmienky vykonania výrubu podľa § 

82 ods. 12 zákona a rozhodol podľa § 48 ods. l zákona v spojení s § 36 a 3 7 a príloh č. 33 

a 35 vyhlášky 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 

o uložení finančnej náhrady a náhradnej výsadby. V súvislosti s l O stromami správny orgán 

žiadosť účastníka konania zamietol. 

Správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tak, ako je uvedené v odôvodnení 

rozhodnutia, v ktorom uvádza nasledovné: 

„Výrub drevín povolených týmto rozhodnutím na výrub je potrebný z dôvodu realizácie 

stavby „Rodinné domy Drotárska" . Dreviny nie je možné pri realizácii stavby bez poškodenia 

zachovať. Stromy č. 90 - 99 nie sú v zábere plánovanej stavby ani v jej blízkosti a ich výrub 

z dôvodu realizácie stavby nie je potrebný, preto správny orgán žiadosť v tejto časti zamietol. 

Podľa vzrastu, stavu a umiestnenia drevín, overených správnym orgánom bola podľa § 
36 a príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny určená spoločenská hodnota drevín povolených týmto 

rozhodnutím na výrub na 76 359,36 €. 
Dreviny rastú v území, na ktoré sa vzťahuje l. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona, 

kde výrub drevín nie je činnosťou zákonom zakázanou. Výrub predmetných drevín nie je 

podľa zákona v rozpore s územnou ani druhovou ochranou. 

Výrub drevín povolených týmto rozhodnutím na výrub v súlade s § 47 ods. 3 zákona 

po posúdení ekologických a estetických funkcií drevín a vplyvov na zdravie človeka posúdil 

správny orgán ako odôvodnený prípad. 

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

rozhodnutia uhradiť finančnú náhradu a realizovať náhradnú výsadbu. 

Nakoľko nebolo možné uložiť žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu orgán ochrany 

prírody uložil žiadateľovi zaplatiť finančnú náhradu vo výške 49 464,31 €." 

Správny orgán sa s pripomienkami a námietkami účastníkov konania vysporiadal 

nasledovne. Pripomienke Občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa týkajúcej sa 

zmeny prirážkových indexov u stromov č. 30, 32, 33 a 36 správny orgán nevyhovel, nakoľko 

prirážkové indexy zodpovedali stavu stromov. Pripomienke týkajúcej sa náhradnej výsadby 

správny orgán v plnej miere vyhovel. Rozhodnutiu č. 4277/20409/2015/DŽV /Rap zo dňa 
11.05.2015 nadobudlo právoplatnosť 3.6.2015. 

Proti rozhodnutiu č . 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015 bolo dňa 
31.05.2017 na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podané odvolanie 
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občianskeho združenia Hrad Slavín v mimo odvolacom konaní. Listom č. 

83 81 /26179/20 l 7 /DŽV /Rap zo dňa 07.06.2017 bol poslaný na Okresný úrad Bratislava (ďalej 
len „OÚ BA") podnet občianskeho združenia Hrad - Slavín na preskúmanie rozhodnutia 

mimo odvolacieho konania. 

Dňa 17.08.2017 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vrátený 

spis z OÚ BA, v ktorom bol mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto poslaný podnet 

občianskeho združenia Hrad Slavín na preskúmanie rozhodnutia č. 

4277/20409/20 15/DŽV/Rap v mimo odvolacom konaní. OÚ BA v ňom uvádza, že 

občianskemu združeniu Hrad - Slavín bol dňa 07.07.2017 poslaný platobný predpis (dátum 

splatnosti 21.07.20 17) s informáciou, že k začatiu preskúmania zákonnosti rozhodnutia, je 

potrebné na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov uhradiť poplatok 165,50 € (právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie). Ak sa zistí nezákonnosť rozhodnutia, tento poplatok sa vráti a ak je rozhodnutie 

zákonné, poplatok sa nevráti. Nakoľko občianske združenie Hrad - Slavín nereagovalo na 

platobný predpis, rozhodnutie sa preskúmavať nebude a spis bol vrátený na Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Nakoľko po osobnej intervencii zo strany občianskeho združenia Hrad - Slavín OÚ 

BA zistil v evidencii Modulu správnych poplatkov Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
že predpísaný správny poplatok bol uhradený dňa l l.07.20 17 bankovým prevodom, o čom 

Okresný úrad Bratislava informoval mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, mestská časť 

Bratislava - Staré Mesto zaslala opätovne listom č. 5565/7836/2018/DŽV /Cho podnet 

občianskeho združenia Hrad Slavín na preskúmanie rozhodnutia č. 

4277/20409/2015/DŽV/Rap mimo odvolacieho konania na Okresný úrad Bratislava, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia. 

Dňa 07.02.2018 požiadala spoločnosť ANGKOR WAT, s.r.o„ so sídlom 

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Janou Husárovou, bytom 

Šoltésovej 2, 8 11 08 Bratislava o predÍženie platnosti povolenia na výrub, vydaného 

rozhodnutím mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4277/20409/2015/DŽV /Rap a tým aj 

predÍženie termínu uskutočnenia výrubu a náhradnej výsadby. 

Mestská časť následne postupovala podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, keď zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o začatí predmetného 

správneho konania, nakoľko ide o konanie, v ktorom môžu byt' dotknuté záujmy ochrany 

prírody a kraj iny chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny a nejde o konania podľa§ 82 

ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň v zmysle § 82 ods. 7 poslednej vety 

zákona o ochrane prírody a krajiny určila lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto 
informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom 

v začatom správnom konaní podľa§ 82 ods. 3 tohto zákona. 
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Dňa 02.03.2018 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

doručená žiadosť o odborné stanovisko k predmetnému rozhodnutiu č . 

4277/20409/20 15/DŽV/Rap z OÚ BA. 
Listom č . 5565/1 1793/2018/DŽV /Cho zo dňa 12.03 .2018 bolo poslané stanovisko 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Okresnému úradu Bratislava, odboru starostl ivosti 

o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. 

Mestská časť Bratislava Staré-Mesto upovedomila listom č . 

5657/ 10687/2018/DŽV/Cho zo dňa 05.03.2018 všetkých účastníkov konania ohľadom 
podania žiadosti o predÍženie platnosti rozhodnutia č. 4277/20409/2015/DŽV /Rap zo dňa 
11.05.2015 spoločnosťou ANGKOR WAT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 

Bratislava v zastúpení Ing. arch. Janou Husárovou, bytom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava. 

Účastníci konania sa mohli vyjadriť k predmetnej žiadosti v termíne do 7 dní od doručenia 

tejto písomnosti. 

Dňa 14.03.2018 bolo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručené vyjadrenie 

občianskeho združenia Hrad - Slavín, ktorým bol vyjadrený nesúhlas s predÍžením platnosti 

rozhodnutia č. 4277/20409/20 15/DŽV /Rap a tým aj predÍžením termínu uskutočnenia výrubu 

a náhradnej výsadby. 

Dňa 19. 03.2018 bolo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručené stanovisko 

občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa, ktorým bol taktiež vyjadrený nesúhlas s 
predÍžením platnosti rozhodnutia č. 4277/20409/2015/DŽV/Rap a tým aj predÍžením termínu 

uskutočnenia výrubu a náhradnej výsadby. 

Nakoľko občianske združenie Hrad - Slavín a občianske združenie Nádej pre Sad 

Janka Kráľa vyjadrili nesúhlas s predÍžením platnosti povolenia vydaného rozhodnutím 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015, 

teda vyjadrili nesúhlas s predÍžením výkonu činnosti povolenej rozhodnutím, nebola splnená 

podmienka podľa § 89 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a mestská časť 

Bratislava - Staré Mesto vydala rozhodnutie č. 5657/1409712018/DŽV /Cho zo dňa 
27.03.2018, ktorým nepredlžuje výkon činnosti povolenej rozhodnutím č. 

4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015. 

Následne spoločnosť ANGKOR WAT, s.r.o. , so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 

Bratislava v zastúpení Ing. arch. Janou Husárovou, bytom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 

doručila na Miestny úrad mestskej častí Bratislava - Staré Mesto dňa 12.04.2018 späťvzatie 

žiadosti o predÍženie lehoty výkonu činnosti povolenej rozhodnutím mestskej čas ti Bratislava 

- Staré Mesto č. 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015. 

Dňa 12.04.2018 požiadala spoločnosť ANG KOR WAT, s.r.o., so sídlom 

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, o zmenu rozhodnutia mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto č. 4277/20409/20 15/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015 , ktorým bol vydaný žiadateľov i 

súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch pare. č . 2491/135 a 249 113 v k. ú. Staré Mesto 
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(ul. Drotárska cesta v Bratislave), nakoľko došlo k zmene skutočností rozhodujúcich na 

vydanie rozhodnutia . Žiadateľ sa rozhodol pri realizácii stavebných prác a pri využívaní 

objektu navrhnúť také riešenie, ktoré by umožnilo zachovať dreviny č . 58, 87, 88 a 89. 

Z tohto dôvodu je podľa žiadateľa nevyhnutný výrub v počte 85 ks stromov a 5 

krovitých porastov. Na vyhodnotenie stavu drevín bol vypracovaný aj dendrologický posudok 

spracovaný spoločnosťou DENDREA s.r.o., so s ídlom Borodáčova 15, 82 l 03 Bratislava. 

Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch v zastavanom území obce - mestskej časti , s druhovým 

označením pozemkov podľa priložených výpisov z katastra nehnuteľností ako ostatné plochy. 

Vzhľadom na uvedené, žiadateľ žiada o zmenu pôvodného rozhodnutia a vydanie povolenia 

na výrub drevín v počte 85 ks stromov a 5 krovitých porastov. 

Mestská časť následne postupovala podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, keď zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o začatí predmetného 

správneho konania, nakoľko ide o konanie, v ktorom môžu byt' dotknuté záujmy ochrany 

prírody a kraj iny chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny a nejde o konania podľa § 82 

ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň v zmysle § 82 ods. 7 poslednej vety 

zákona o ochrane prírody a krajiny určil lehotu 5 pracovných dní na doručenie písomného 

alebo elektronického potvrdenia záujmu byt' účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 

82 ods. 3 tohto zákona. 

Podľa § 81 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny: „Na konanie podľa tohto zákona 

sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak." 

Zákon o ochrane prírody a krajiny v ustanovenia § 82 ods. 3 vymedzuje okruh účastníkov 

konania v konaniach podľa tohto zákona. Podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky 

je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo 

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Združenie s právnou 

subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a kraj iny (§ 

2 ods. 1 ), a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom 

konania, pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo 

elektronicky potvrdilo svoj záujem byt' účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie 

musí byt' doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom 

a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, podľa odseku 7. 

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti 

písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych 

konaniach (občianske združenie Hrad-Slavín, Studenohorská 50, 841 03 Bratislava, občianske 

združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 

811 06 Bratislava, občianske združenie Bratislavské regionálne ochranárske združenie , 

Šancová 96, 831 04 Bratislava, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody 

a krajiny, Godro va 3/b, 811 06 Bratislava 1, Občianska iniciatíva za zachovanie životného 

prostredia v Starom meste, Bjämsonova 2. 811 05 Bratislava), je účastníkom tohto konania, 
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ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom 

v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byt' doručené na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnen ia tej to 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, 81 1 06 Bratislava dňa 

30.04.2018 a občianske združenie Hrad-Slavín, Studenohorská 50, 84 1 03 Bratislava dňa 

26.04.2018. 

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa zároveň požadovalo zas lanie 

podkladov pred vydaním rozhodnutia. 

Nakoľko mali všetci účastníci konania možnosť nahliadnuť do spisu, 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. 

Správny orgán listom č. 69 10/20284/2018/DŽV/Cho zo dňa 04.05.20 18 upovedomil 

všetkých účastníkov konania ohľadom podania žiadosti o zmenu rozhodnutia mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto č . 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015 a poučil ich o ich 

práve podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, teda o práve oboznámiť sa s podkladmi 

rozhodnut ia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich získania a navrhnúť ich 

doplnenie. 

Nakoľko sa stav požadovaných drevín k dnešnému dňu nezmenil a nakoľko dňa 

23 .03.20 18 prebehlo neformálne miestne zisťovanie za účasti viacerých zástupcov Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej republiky, žiadateľa a zástupcov občianskeho združenia Hrad -

Slavín, správny orgán nenariaďoval ďalšiu miestnu ohliadku spojenú s ústnym pojednávaním. 

Za občianske združenie Hrad - Slavín elektronicky potvrdil svoj záujem byť 

účastníkom v tomto správnom konaní pán Viktor Muránsky prostredníctvom e-mailovej 

adresy taxi@taxi.sk. 

V súlade s § 17 ods. 2 a ods. 3 správneho poriadku obč ianske združenie ako právnická 

osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho sp lnomocneného 

zástupcu. V súlade s článkom VII. a č lánkom VIII. Stanov občianskeho združenia Hrad -

Slavín zastupovať združenie navonok, podpisovať a konať v jeho mene vo veciach je 

oprávnený predseda združenia vždy spo ločne s j edným podpredsedom, ak valné 

zhromaždenie nerozhodne inak, alebo podpredseda združenia vždy spo ločne s ďalším 

podpredsedom alebo predsedom. 

akoľko pán Viktor Muránsky nie Je predsedom, podpredsedom a am 

splnomocneným zástupcom občianskeho združenia Hrad - Slavín, nie je oprávnený 

zastupovať a konať v jeho mene. 
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Zo strany občianskeho združenia Hrad - Slavín tak nedošlo k splneniu osobitým 

zákonom - zákonom o ochrane prírody a krajiny ustanovených podmienok účastníctva 

konania. 

Vzhľadom na nedostatok vo veci oprávnenia Viktora Muránskeho konať za občianske 

združenie Hrad - Slavín v štádiu týkajúceho sa prihlásenia do konkrétneho konania podľa § 

82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, má správny orgán za to, že nedošlo ku 

kvalifikovanému uplatneniu práva podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a kraj iny, 

a teda nedošlo ku kumulatívnemu splneniu všetkých zákonom ustanovených podmienok 

účastníctva konania. Preto správny orgán rozhodnutím č. 6910/22418/2018/DŽV /Cho 

nepriznal postavenie účastníka konania občianskemu združeniu Hrad - Slavín. 

Dňa 09.05.2018 bolo doručené na Miestny úrad mestskej časti Bratis lava - Staré 

Mesto vyjadrenie OÚ BA k podnetu občianskeho združenia Hrad - Slavín na preskúmanie 

rozhodnutia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4277/20409/2015/DŽV /Rap zo dňa 
11.05.2015 mimo odvolacieho konania. 

OÚ BA uvádza, že občianske združenie Hrad - Slavín podaný podnet ajeho dôvody 

opieral o konzultácie so Štátnou ochranou prírody Slovenskej repub liky, ktoré bližšie 

nešpecifikoval a preto O Ú BA požiadal jej územne a vecne príslušnú organizačnú zložku, 

Správu CHKO Dunajské luhy, pracovisko Bratis lava, listom zo dňa 22.02.2018 o odborné 

stanovisko k vydanému rozhodnutiu v kontexte na jeho zákonnosť. Dňa 23.03.2018 bolo 

zvolané neformálne miestne zisťovanie za účasti viacerých zástupcov Štátnej ochrany prírody, 

žiadateľa a zástupcov občianskeho združenia Hrad - Slavín. 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, CHKO Dunajské luhy následne doručila 
OÚ BA dňa 10.04.20 18 listom č . CHKODL-BN35/2018 zo dňa 05.04.2018 stanovisko 

k podnetu občianskeho združenia Hrad - Slavín na preskúmanie rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania, v ktorom uvádza: 

„ Počas výrubu, pri realizácii stavebných prác a pri využívaní objektu navrhnúť také 

riešenie, ktoré by umožnilo zachovať nami identifikované dreviny (č. 58 Fraxinus excelsior 

s obvodom 108 cm, 87, 88 a 89 A cer campestre s obvodmi kmeňa 47, ./2 a 9-1 cm). Ide totiž 

o dreviny v dobrom stave, ktoré j e možné zachovať a nie sú prekážkou ani pre realizáciu 

plánovaného zámeru. Ochrana prírody a teda aj ochrana drevín, je v našej legislatíve 

zakotvená ako činnosť vo vyššom verejnom záujme. Orgán ochrany prírody rozhodujúci 

o povolení na výrub preto musí zohľadniť nezastupiteľné funkcie, ktoré dreviny špeciálne 

v mestskom prostredí majú. V rozhodnutí o povolení výrubu pravdepodobne neboli dostatočne 

posúdené aspekty zákona o ochrane prírody a krajiny. " 
OÚ BA v závere svojho vyjadrenia uvádza. že po posúdení podnetu nezistil žiadny 

dôvod nasvedčujúci , že pri vydaní rozhodnutia č. 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 

11.05 .2015 bol porušený Zákon, Vyhláška, Správny poriadok alebo iný všeobecne záväzný 

právny predpis . 

Dňa 14.05.2018 žiadateľ , pán Benka, konateľ spoločnosti ANG KOR WAT, s.r.o., 

nahliadol do spisu k žiadosti zo dňa 12 .04.2018 ohľadom zmeny rozhodnutia č. 

4277/20409/20 15/DŽV /Rap a žiadal vyhotoviť fotokópie všetkých dokumentov 
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nachádzajúcich sa v spise. Žiadateľovi boli vyhotovené fotokópie dokumento v 

nachádzajúcich sa v danom spise v počte 7 ks. 

Podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny: „Orgán ochrany 

prírody môže ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konan ia 

zmeniť, ak 

1. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia, 

2. to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom alebo 

3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody." 

Ustanovenia § 89 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny vymedzujú tieto 

podmienky, kedy môže orgán ochrany prírody vydané rozhodnutie zmeniť: 

1. konanie o zmene rozhodnutia sa začína buď z iniciatívy účastníka konania návrhom alebo 

z iniciatívy správneho orgánu podnetom správneho orgánu, 

2. dôjde k splneniu jednej z podmienok zakotvených v § 89 ods. 1 písm. a) bod 1. až 3. 

zákona o ochrane prírody a kraj iny, teda buď 

l . dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia, 

2. to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom alebo 

3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody. 

Podľa § 48 ods. 1 prvých štyroch viet zákona o ochrane kraj iny a prírody: „Orgán 

ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub drevín povinnosť, aby uskutočnil 
primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; 

uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom 

pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i 

starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, 

orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spo ločenskej hodnoty drevín ( § 95). 

Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal 

dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny." 

Podľa§ 82 ods. 12 zákona o ochrane krajiny a prírody: „V rozhodnutí vydanom podľa 

tohto zákona, ktorým sa dáva súh las na výkon činnosti alebo ktorým sa povoľuje výnimka zo 

zákazu činnosti podľa tohto zákona, môže konajúci orgán určiť podrobnejšie podmienky 

vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú 

platnosť.' · 

Náhradnú výsadbu nebolo možné uskutočniť v plnej miere na pozemkoch pare. č. 

2491/ 135 a 2491 /3 v k. ú. Staré Mesto a preto správny orgán pristúpil k alternatívnemu 

riešeniu podľa § 48 ods. l zákona o ochrane krajiny a prírody, keď urči l žiadateľovi 

povinnosť za povo lený výrub drevín z časti uskutočniť náhradnú výsadbu na pozemkoch pare. 

č. 249 11135 a 249113 v k. ú. Staré Mesto a z časti zaplatiť finančnú náhradu. 

Žiadateľ ani ostatní účastníci konania nemali k zmene rozhodnutia žiadne 

pripomienky. 
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Správny orgán zároveň upravil podmienky uskutočnenia výrubu drevín za úče lom 

zabezpečenia ochrany prírody a krajiny, pričom reflektoval na skutočnosť, že doš lo k zmene 

právneho a faktického stavu v súvislosti s povoľovaním a uskutočňovaním činností na 

predmetných pozemkoch, predovšetkým nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia 

stavieb „Rodinný dom A a Rodinný dom B". 

Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na platnú a uc1nnú právnu úpravu v oblasti 

ochrany krajiny a prírody správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia, keď: 

zmenil počet drevín na výrub na 85 ks stromov a 5 krovitých porastov tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, 

zmenil podmienky vykonania výrubu tak, ako je uvedené v časti I. výroku 

rozhodnutia, 

zmenil podmienky vykonania náhradnej výsadby za povolený výrub drevín tak, ako je 

uvedené v časti II. výroku rozhodnutia. 

Záver: 

Nakoľko došlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia, správny 

orgán vydal rozhodnutie č. 6910/23862/2018/DŽV/Cho zo dňa 28.05.2018, ktorým sa mení 

rozhodnutie č. 4277/20409/2015/DŽV/Rap zo dňa 11.05.2015 a ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.06.20 18. 

Správny orgán má za to, že v predmetnom správnom konaní postupoval v súlade 

s hmotnoprávnymi predpismi - zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, vyhláškou 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 a procesných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a samotné rozhodnutie je vydané v súlade 

s príslušnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na uvedené 

správny orgán považuje svoje rozhodnutie za súladné so zákonmi a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

Doručuje_ sa : 
1 
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