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             Mestská časť Bratislava - Ružinov  
                Mierová  21, 827 05 Bratislava 212 
 

č. ZP CS 16505/2016/4/ZPA                                                                                     Bratislava  8. 12. 2016 
 

 
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 
„správny orgán“) v zmysle § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií  
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 
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 článkom 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava  
na základe žiadosti zo dňa 19. 9. 2016, ktorú podal FO o vydanie súhlasu na  výrub  stromu, rastúceho na 
Bočnej 47, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 47 ods. 3 zákona  vydáva 

 
súhlas 

 
žiadateľovi na výrub stromu: Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 120 cm na parcele  
č. 16959/22 v k. ú. Trnávka na Bočnej 47. 
 
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje podrobnejšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny:  
 
Výrub stromu žiadateľ vykoná prednostne 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 ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený 
druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť 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. 
 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu drevín do výšky spoločenskej hodnoty 
drevín, ktorých výrub sa požaduje. 
 
Výpočet spoločenskej hodnoty drevín v  zmysle  Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.: 
 

názov dreviny 
obvod kmeňa  

vo výške    
 130 cm 

spoločenská 
hodnota 

prirážkové indexy 
spoločenská 

hodnota 
upravená 

Cerasus avium – 
čerešňa vtáčia 

120 cm  1336 
c) 0,6 poškodenie  

c) 0,6 poškodzovanie stavby  e) 0,9   
432,86 
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Žiadateľ: 
 
a) uskutoční na svoje náklady v  termíne do 30. 11. 2017 náhradnú na parcelu č. 16959/22  
v k. ú. Trnávka: 3 listnaté stromy a 6 ihličnatých stromov s výškou 101 - 200 cm 
 
b)  zabezpečí starostlivosť o  náhradnú výsadbu v období 3 rokov odo dňa vysadenia alebo dosadenia 
 
c) v prípade vyhynutia vysadenej dreviny do troch rokov od výsadby zabezpečí dosadenie dreviny 
rovnakého druhu a veľkosti. 
 
Strom, ktorého výrub sa povoľuje, je zakreslený v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.  
 
Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z. z.  môže konajúci správny orgán na návrh účastníka  
konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 
 
 
Toto rozhodnutie je platné v období do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti. 
 
 
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. zostávajú vydaním tohto 
rozhodnutia  nedotknuté. 
 

 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
 
Listom doručeným dňa 9. 9. 2016 požiadal FO o vydanie súhlasu na  výrub  stromu, rastúceho na Bočnej 
47. 
 
Mestská časť listom zo dňa 13. 9. 2016 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámila začatie konania  
vo veci výrubu drevín. 
 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava  elektronickým podaním zo dňa  
15. 9. 2016 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona č. 408/2011 Z. z. záujem byť 
účastníkom konania.  
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov vykonala dňa 29. 11. 2016 ohliadku stromu, ktorého výrub sa 
požaduje. Pri ohliadke sa zistili tieto skutočnosti: 
 
Strom, ktorého výrub sa požaduje - Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 120 cm rastie na 
parcele č. 16959/25 v k. ú. Trnávka v záhrade pri rodinnom dome žiadateľa vo vzdialenosti 120 cm  
od stavby garáže. Vo výške 150 cm sa rozkonáruje do dvoch kmeňov, z nich šikmejší je naklonený nad 
strechu garáže. V dolnej časti kmeňa sa nachádza dutina s glejotokom. Žiadateľ uvádza, že  na strome 
postupne usychajú konáre a listy predčasne žltnú a opadávajú. Plodnosť stromu je výrazne znížená. 
V murive garáže sa vo vzdialenosti 120 cm od päty kmeňa nachádza puklina. Strom je v období starnutia 
a nedá sa žiadnym opatrením ozdraviť.  
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Spoločenská hodnota stromu, ktorého vyrúbanie sa požaduje, bola upravená prirážkovými indexmi  
v zmysle Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.:  
index c) 0,6 - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov 
- ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60% (stredné 
poškodenie) 
index e) ak ide o krátkoveké dreviny. 
 
Správny orgán zaslal dňa 1. 12. 2016 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. 
K podkladom sa dňa 1. 12. 2016 vyjadril žiadateľ, ktorý uviedol, že s predloženými podkladmi súhlasí.  
 
Na základe  skutočností  uvedených v odôvodnení správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku. 
 
Žiadateľ uhradil dňa 26. 9. 2016 správny poplatok vo výške 10 €. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia podaním na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava - Ružinov. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Tomášikova 43, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov. 
  

 
 
 
 
 
 
     Dušan Pekár, v. r. 

                                                                                                                starosta 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie dostanú:                                                                                        
FO 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava   
 
 
Na vedomie: 
SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava  
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 
 
 
 


