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

 
 
ZP CS 9737/2017/3/ZPA                                                                                         Bratislava  15. 5. 2017 

 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
 
 
 
Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava  ako príslušný orgán štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 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  na základe žiadosti spoločnosti Bytokomplet-D, s.r.o.,  
Nevädzová 5, 821 02 Bratislava zo dňa 30. 3. 2017 podľa § 89 ods. 1 zákona a v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“)  
 
 

m e n í 

 
Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ZP CS 8167/2015/5/ZPA zo dňa 23. 11. 2015, 
ktorým bol vydaný súhlas FO na výrub stromu, rastúceho na parcele č. 10536 v k. ú. Nivy pred bytovým 
domom Jelačičova 24 – 26:  Fraxinus excelsior – jaseň štíhly  s obvodom kmeňa 214 cm takto: 
Vo výrokovej časti v odseku II. je uvedené: 
 
Žiadateľ: 
a) uskutoční na svoje náklady  v  termíne do 30. 4. 2017  náhradnú výsadbu:  
4 opadavé listnaté stromy – taxonoidov s vertikálnym tvarom koruny s obvodom kmeňa 17 – 20 cm 
1 ihličnatý strom s obvodom kmeňa 13 – 14 cm. 
 
Mení sa na: 
 
Žiadateľ: 
a) uskutoční na svoje náklady  v  termíne do 30. 11. 2017  náhradnú výsadbu: 
70 m2 stálozelených listnatých kríkov s výškou od 30 do 100 cm.  
 
Ostatné  podmienky rozhodnutia sa nemenia. 
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Odôvodnenie: 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov vydala dňa 23. 11. 2015 Rozhodnutie č. ZP CS 8167/2015/5/ZPA, 
ktorým bol vydaný súhlas na výrub stromu, rastúceho na parcele č. 10536 v k. ú. Nivy pred bytovým 
domom Jelačičova 24 – 26: Fraxinus excelsior – jaseň štíhly  s obvodom kmeňa 214 cm.  
 

Dňa 30. 3. 2017 bola na správny orgán doručená žiadosť spoločnosti Bytokomplet-D, s.r.o.,  
Nevädzová 5, 821 02 Bratislava o zmenu uvedeného rozhodnutia. V predmetnej žiadosti je uvedené:  
 
„V súčasnosti je na pozemkoch č. 10536 a 10539 hustá výsadba rôznych druhov stromov (viď prílohy). 
Vysadenie ďalších porastov by spôsobilo v budúcnosti problém s hustým stromovým porastom a nie je 
vylúčené, že by došlo k problémom podobným tým, pre ktoré bolo potrebné odstrániť uvedený strom 
(nadvihnutie chodníka, ohrozenie IS, zdravotné dôvody, ohrozenie statiky stavieb v okolí atď.) Ďalším 
faktorom je fakt, že na pozemkoch sú vedené inžinierske siete.  
 
V okolí domu Jelačičova 24-26 (na pozemku 10536 a 10539) je po obvode umiestnený živý plot tvorený 
kríkom Ligustrum ovalifolium (vtáčí zob vajcovitolistý). Na strane od Jelačičovej ulice je tento plot na 
80% znehodnotený a samotné kríky uhynuté. Na strane od Žellovej ulice je plot prerušený na viacerých 
miestach. Týmto prerušením vzniká priestor pre prechod obyvateľstva smerom k nákupnému centru 
Centrál. Tým sa znehodnocuje pozemok, ako aj život obyvateľov priľahlých bytových domov 
(nadmerný hluk, strata súkromia, prašnosť atď.).  
 
Z uvedeného vyplýva, že je, nielen pre vlastníkov bytov Jelačičova 24-26, ale aj ostatných dvoch 
bytových domov, ktorých sa problém bytostne dotýka, prospešnejšia obnova živého plotu v plnom 
rozsahu na oboch pozemkoch, ako výsadba 4 ks stromov. Tým bude splnená požiadavka náhradnej 
výsadby za vyrúbaný jaseň a taktiež sa zamedzí prechodu ľudí cez pozemok, čím sa zlepší kvalita života 
vlastníkov bytov.  
 
V rámci revitalizácie a novej výsadby živého plota sa uvažuje s vysadením  70 m2 (na pozemkoch 10536 
a 10539) živého plota (Ligustrum ovalifolium). Toto množstvo zodpovedá spoločenskej hodnote 
vypočítanej a uvedenej v rozhodnutí č. ZP CS 8167/2015/5/ZPA.“  
 
Správny orgán listom zo dňa 31. 3. 2017 oznámil začatie konania vo veci zmeny rozhodnutia  
č. ZP CS 8167/2015/5/ZPA zo dňa 23. 11. 2015. 
 
Správny orgán vykonal dňa 27. 4. 2017 ohliadku lokality, v ktorej sa požaduje zmena rozhodnutia.  Pri 
ohliadke sa preukázali tieto skutočnosti:  
 
Náhradná výsadba stromov s vertikálnym tvarom koruny sa pôvodne  plánovala na ploche medzi 
bytovými domami Miletičova 10 – 12 a Jelačičova 24 - 26 na severnej strane pozemku s parc. č. 10536  
v k. ú. Nivy najmä v priestore, ktorý mal vzniknúť po odstránenom jaseni. Stromy mali byť jednotiacim 
prvkom s výsadbou vertikálnych hrabov (Carpinus betulus „Fastigiata“) na opačnej strane Jelačičovej 
ulice, vysadených popri OC Centrál. V riešenej časti pozemku sa v súčasnosti nachádzajú tri stromy, 
topoľ sivý (Populus canescens), lipa (Tilia sp.), a breza (Betula pendula), ktoré vytvárajú dostatok 
stromovej hmoty zo strany Jelačičovej ulice a korunami prenikajú do priestoru po vyrúbanom strome. 
Okrem týchto stromov sa na pozemku nachádzajú ďalšie dreviny - tri brezy (Betula pendula), jedna lipa 
(Tilia sp.), tri borovice (Pinus sp.), jedna jedľa (Abies alba), jeden smrek (Picea sp.) a výsadby kríkov 
tvorené prevažne druhom zlatovka (Forsythia sp.) a orgován obyčajný (Syringa vulgaris). V živom plote 
zo strany Jelačičovej ulice sú vypadnuté miesta, žiadateľ plánuje ich dosadenie. Zo strany Žellovej ulice 
žiadateľ navrhuje nový živý plot, ktorý by zabránil diagonálnemu prechádzaniu (skracovaniu) cez 
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trávnik medzi blokmi Jelačičova 24 – 26 a Miletičova 10 – 12. Žiadateľ uviedol, že vlastníci pozemku  
za súčasného stavu zelene uprednostňujú výsadbu živého plota pred výsadbou stromov.  
Správny orgán zaslal dňa 4. 5. 2017 účastníkom konania podklady pre vydanie zmeny rozhodnutia. 
K podkladom sa dňa 14. 5. 2017 vyjadrilo ZDS, ktoré uviedlo, že so zmenou rozhodnutia súhlasí.  
 
Správny orgán akceptuje dôvody uvedené v žiadosti  spoločnosti Bytokomplet-D, s.r.o., Nevädzová 5,  
821 02 Bratislava a v  zmysle požiadaviek obyvateľov rozhodnutie zmenil.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 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 je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
súdom. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

 Dušan Pekár, v. r. 
     starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie dostanú:                                                                                        
Bytokomplet-D, s.r.o., Nevädzová 5, 821 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, 833 15 Bratislava  
 
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 


