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

 
č. ZP CS 9380/2017/6/ZPA                                                                                    Bratislava  7. 6. 2017 
       

 
   

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 Bratislavy  
na základe žiadosti, ktorú podala FO o vydanie súhlasu na výrub stromu, rastúceho na parcele č. 15666/30 
v k. ú.  Ružinov na Martinskom cintoríne pri hrobovom mieste č. 510 v oddelení XX – 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   

 
zamieta žiadosť 

 
o vydanie súhlasu na výrub stromu – Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 96 cm, rastúceho 
mimo lesa na parcele č. 15666/30 v k. ú. Ružinov na Martinskom cintoríne pri hrobovom mieste  
č. 510 v oddelení XX. 
 
Správcovi pozemku – spoločnosti Marianum, Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia, 
Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava (ďalej len „Marianum“) sa ukladá ošetrenie stromu rezom 
plodonosného dreva v súlade s normou 83 7010 Ochrana prírody tak, aby sa zabezpečila redukcia 
plodenia stromu. Pri vykonávaní rezu sa súčasne vykoná kontrola zdravotného stavu stromu v mieste 
rozkonárenia. Rez sa vykoná s ohľadom na zistené skutočnosti tak, aby bola zabezpečená stabilita stromu. 
 
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. 
 
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 zo dňa 20. 3. 2017 požiadala FO o vydanie súhlasu na výrub stromu, rastúceho na parcele  
č. 15666/30 v k. ú. Ružinov na Martinskom cintoríne pri hrobovom mieste č. 510 v oddelení XX. 
 
Mestská časť listom zo dňa 23. 3. 2017 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámila  začatie  konania 
vo veci výrubu drevín. 
 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava elektronickým podaním zo dňa  
30. 3. 2017 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona č. 408/2011 Z. z. záujem byť 
účastníkom konania.  
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Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka (ďalej len „ZDS“) 
elektronickým podaním zo dňa 27. 3. 2017 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 30. 5. 2017 ohliadku stromu, ktorého výrub sa požaduje.  
Pri ohliadke sa zistili tieto skutočnosti: 
Strom, ktorého výrub sa požaduje – Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 96 cm, rastie  
v  uličke medzi hrobovými miestami č. 508 a 464 v oddelení XX. Strom rastie vo vzdialenosti 17 cm  
od hrobu č. 508,  70 cm od hrobu č. 464 a 180 cm od hrobu č. 510. Okrem znečistenia nebolo na hrobe  
č. 510 zistené žiadne iné poškodenie, ktoré by bolo spôsobené stromom. Strom sa vo výške 3 m 
rozkonáruje do troch kostrových konárov. Na kmeni a nachádzajú pozdĺžne prevažne zahojené praskliny, 
v mieste rozkonárenia je poškodenie výraznejšie, ale pri ohliadke sa nedal určiť jeho rozsah. Prítomní 
účastníci konania sa vyjadrili, že problém so znečisťovaním hrobového miesta plodmi stromu sa dá riešiť 
úpravou koruny stromu, pri ktorej sa odstráni väčšina plodonosného dreva. Uvedený návrh bol 
konzultovaný so žiadateľkou, ktorá sa vyjadrila, že s týmto riešením súhlasí.  
 
Správny orgán zaslal dňa 30. 5. 2017 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. Účastníci 
konania sa v stanovenom termíne k podkladom nevyjadrili.  
 
Na základe  skutočností  uvedených v odôvodnení správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku. 
 
Žiadateľka uhradila dňa 3. 5. 2017 správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 160.2 sadzobníka správnych poplatkov v sume  
10 eur. 
 
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 46, 832 05 Bratislava 3. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  
po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 
  

 
 
 
 
 
     Dušan Pekár 

                                                                                                                starosta 
Rozhodnutie dostanú:                                                                                        
FO 
Marianum, Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková org., Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava  
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka 
 
Na vedomie: 
SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 
 


