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 Mestská časť  Bratislava–Ružinov  
Mierová ul. č. 21, 827 05 Bratislava 212 

 
 
č. ZP CS 1607/2017/2/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 v prvom stupni vo veciach 
ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) a § 82 ods. 9 písm. a) 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  

 
 

z a s t a v u j e   k o n a n i e 
 
vo veci žiadosti, ktorú podal  FO o predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby, ktorá bola 
uložená Rozhodnutím č. ZP CS 20414/2013/3/ZPA zo dňa 31. 12. 2013. 
 

 
 

Odôvodnenie: 
 
Žiadateľ FO požiadal listom zo dňa 5. 8. 2016 tunajší správny orgán o predĺženie termínu náhradnej 
výsadby drevín, ktorá bola uložená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21,  
827 05 Bratislavač. ZP CS 20412/2013/3/ZPA zo dňa 31. 12. 2013. Uvedeným rozhodnutím bol 
udelený súhlas na výrub drevín, ktoré rástli na ul. Na križovatkách 27 na pozemkoch KN-C  
č. 14814/108 a 14814/195 v k. ú. Trnávka. Pri udelení súhlasu na výrub  bola uložená povinnosť 
náhradnej výsadby drevín v počte 5 listnatých stromov, 25 m2 opadavých listnatých kríkov  a 5 m2 
solitérnych kríkov, ktoré mali byť vysadené v termíne do 30. 11. 2016.  
Navrhovateľ odôvodnil svoju žiadosť o predĺženie termínu náhradnej výsadby drevín  dlhotrvajúcim 
vybavovaním dokumentov pri stavebnom konaní a preto požiadal o predĺženie doby realizácie 
náhradnej výsadby drevín z 30. 11. 2016 na nový termín  do 31. 5. 2017.  

Orgán ochrany prírody a krajiny rozhodnutím č. ZP CS 15279/2016/3/ZPA predĺžil termín realizácie 
náhradnej výsadby podľa podaného návrhu do 31. 5. 2017. Proti tomuto rozhodnutiu podalo dňa  
7. 11. 2016 Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka odvolanie. 
Správny orgán zaslal spisový materiál na odvolací orgán – Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava. Odvolací orgán predmetné rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu prvého 
stupňa na nové prerokovanie a rozhodnutie. 
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov oznámila dňa 10. 4. 2017 začatie nového konania vo veci predĺženia 
termínu náhradnej výsadby.  
 
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka (ďalej len „ZDS“) 
elektronickým podaním zo dňa 16. 4. 2017 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona  
č. 408/2011 Z. z. záujem byť účastníkom konania.  
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OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava elektronickým podaním zo dňa  
19. 4. 2017 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona č. 408/2011 Z. z. záujem byť 
účastníkom konania. 
 
Správny orgán vykonal dňa 4. 5. 2017 ohliadku lokality, v ktorej mala byť realizovaná náhradná 
výsadba. Žiadateľ vo veci požiadavky na predĺženie termínu náhradnej výsadby uviedol, že žiadosť 
o búracie  povolenie podal dňa 11. 9. 2014, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  28. 1. 2015.   
Žiadosť o stavebné povolenie podal dňa 22. 9. 2014, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
30. 6. 2015. Stavebné práce prebiehali od 30. 6. 2015, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť 8. 12. 2016.   
 
V termíne  do 30. 11. 2016, do ktorého mala byť v zmysle pôvodného rozhodnutia realizovaná 
náhradná výsadba, boli terénne úpravy z dôvodu oneskorenia stavby v stave hrubej modelácie 
a pozemok nebol vhodný na výsadbu drevín, ktoré by sa ďalšími prácami mohli poškodiť.  
 

V čase ohliadky dňa 4. 5. 2017 bola náhradná výsadba zrealizovaná. Na základe zistených skutočností 
orgán ochrany prírody konanie vo veci predĺženia termínu jej realizácie v zmysle § 82 ods. 9 písm. a) 
zákona zastavuje. 

Správny orgán zaslal dňa 29. 5. 2017 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. 
Účastníci konania sa v stanovenom termíne k podkladom nevyjadrili. 
 
Poučenie: 
Proti  tomuto  rozhodnutiu  možno  podať  odvolanie  podľa § 54 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. Toto  rozhodnutie  nie  je  preskúmateľné súdom. 
 
       
 
 
 
                                                                                                               Dušan Pekár 
                                                                                                                  starosta 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Rozhodnutie dostanú: 
FO 
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, 833 15 Bratislava  
 
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
          482842555 
 
 
 
 


