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A  
 

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

č. ZP CS 11045/2017/3/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  
Bratislava  na základe žiadosti, ktorú podala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná 
fakulta, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO 00397 687 (ďalej len „SvF STU“) o vydanie súhlasu  
na výrub drevín, rastúcich na parcele č. 16954/17 v k. ú. Trnávka  doručenej 25. 4. 2017, 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 drevín, rastúcich na parcele č. 16954/17 v k. ú. Trnávka na Technickej 5:  
 
1. Populus  x canescens – topoľ sivý, dvojkmeň  s obvodmi kmeňov 190 cm  a 220 cm 
3. Populus  x canescens – topoľ sivý s obvodom kmeňa 210 cm  
4. Populus  x canescens – topoľ sivý s obvodom kmeňa 235 cm. 
 
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 (€) 

Prirážkový index 
Spoločenská 

hodnota 
upravená (€) 

1. Populus  x canescens – topoľ sivý 190 1796 a) 0,0  e) 0,9 0,0 
 220 2073 a) 0,0  e) 0,9 0,0 
3. Populus  x canescens – topoľ sivý 210 2073 a) 0,0  e) 0,9 0,0 
4. Populus  x canescens – topoľ sivý 235 2349 a) 0,0  e) 0,9 0,0 
Spolu    0,0 

 
 
Dreviny, ktorých vyrúbanie sa požaduje, sú zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.  
 
Správny orgán podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto 
rozhodnutiu. Rozhodnutie je vykonateľné v termíne odo dňa doručenia. 
 
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. 

 
 



 

Telefón                    Bankové spojenie          IČO/DIČ                   Internet/E-mail            Úradné hodiny 

+421 2 48 28 41 11    4029062/0200                     00603155                       www.ruzinov.sk            Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00 

                                                                               2020699516                   ruzinov@ruzinov.sk       St.: 7.30-17.00  Št.: 7.30-15.00 
                                                                                                                                               Pia.: 7.30-12.00 

2 
 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
Listom č. 4691/2017 zo dňa 24. 4. 2017 požiadal prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan SvF STU 
o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na parcele č. 16954/17 v k. ú. Trnávka. 
 
Správny orgán listom zo dňa 27. 4. 2017 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámil  začatie  konania  
vo veci výrubu drevín.  
 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava elektronickým podaním zo dňa  
4. 5. 2017 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona č. 408/2011 Z. z. záujem byť účastníkom 
konania.  
 
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka (ďalej len „ZDS“) 
elektronickým podaním zo dňa 1. 5. 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 1. 6. 2017 ohliadku drevín, ktorého výrub sa požaduje.  
 
Pri ohliadke sa zistili nasledujúce skutočnosti:  
 
Stromy, ktorých výrub sa požaduje, sa nachádzajú v trávnatej ploche nad garážami a parkoviskom. Sú 
úplne suché, na strome č. 3 je v hornej časti (nad rozkonárením) olúpaná kôra. Vek stromov je  
nad 50 rokov. Žiadateľ uviedol, že stromy postupne usychali počas posledných dvoch rokov. V areáli sa 
pohybujú študenti, ktorí môžu byť ohrození padajúcimi konármi.  
 
Stromy, ktoré boli v žiadosti označené ako č. 1 a č. 2 vyrastajú z jedného kmeňa. Z uvedeného dôvodu sú 
v tomto rozhodnutí označené ako strom č. 1, Populus x canescens, dvojkmeň s obvodmi kmeňov 190 cm  
a 220 cm.  
 
Spoločenská hodnota drevín, ktorých výrub sa požaduje, bola upravená prirážkovými indexmi  
v zmysle Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.:  
index a)  0,0 – ak je drevina odumretá 
index e)  0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny. 
 
Odkladný účinok odvolania sa vylučuje z dôvodu nebezpečenstva, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí 
účastník konania, ako aj niekto iný nenahraditeľnú ujmu. Stromy, ktorých výrub sa požaduje, sa 
nachádzajú v areáli školy, so zvýšeným pohybom študentov.  Odkladom výkonu rozhodnutia by sa 
zvyšovalo reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. 
 
Správny orgán zaslal dňa 1. 6. 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. 
 
Podľa § 84 ods. 4 zákona je účastník konania alebo jeho zástupca povinný bezodkladne oznámiť 
správnemu orgánu zmenu sídla alebo miesto podnikania, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností 
alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.  
 
V prípade prechodu práv a povinností vyplývajúcich z tohto rozhodnutia na inú osobu je žiadateľ povinný 
bezodkladne informovať o tejto skutočnosti správny orgán. 
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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. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov. 
  
 
 
 

 
     Dušan Pekár, v. r. 

                                                                                                                starosta 
 
 
 
 
Rozhodnutie dostanú:   
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 810 05 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, 833 15 Bratislava  
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 


