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

č. ZP CS 8217/2018/3/ZPA                                                                                        Bratislava  19. 3. 2018 
       
 

 
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 Barbora Danihelová, riaditeľka MŠ Západná 2, 821 02 Bratislava 
o vydanie súhlasu na  výrub  drevín, rastúcich na parcele č. 1201/1 v k. ú. Ružinov na Západnej 2 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 

 
žiadateľke – Barbore Danihelovej, riaditeľke MŠ Západná 2, 821 02 Bratislava, IČO 42448743 na výrub  
drevín, rastúcich na parcele č. 1201/1 v k. ú. Ružinov na Západnej 2: 
 
15. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 90 cm 
16. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 105 cm 
25. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 89 cm 
48. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 128 cm 
53. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 99 cm 
62. Acer platanoides - javor mliečny s obvodom kmeňa 107 cm. 
 
 
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje podrobnejšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny:  
Výrub stromu vykoná žiadateľ v termíne od 1. októbra  do 31. marca. 
 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu drevín do výšky spoločenskej hodnoty 
stromov, ktorých  výrub sa požaduje. 
 
Výpočet spoločenskej hodnoty stromu v  zmysle  Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.: 

p. č. druh dreviny  
obvod kmeňa  

vo výške 130 cm (cm) 
spoločenská 
hodnota (€) 

prirážkové indexy 
spoločenská hodnota 

upravená (€) 

15 Tilia cordata – lipa malolistá 90 921 c) 0,6   d) 0,8    f) 1,1   g) 1,2 583,55 

16 
Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka 

višňoplodá 
105 1198 b) 0,4   e) 0,9    g) 1,2  

517,54 

25 Tilia cordata – lipa malolistá 89 921 b) 0,4   f) 1,1   g) 1,2 486,29 

48 
Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka 

višňoplodá 
128 1474 b) 0,4   e) 0,9    g) 1,2 

636,77 

53 
Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka 

višňoplodá 
99 1059 b) 0,4   e) 0,9    g) 1,2 

457,49 

62 Acer platanoides - javor mliečny 107 1198 b) 0,4    f) 1,1     g) 1,2 632,54 

 SPOLU    3314,18 
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Žiadateľ: 
a) uskutoční na svoje náklady v  termíne do 30. 11. 2019  náhradnú výsadbu do areálu MŠ Západná 2  
na parcelu č. 1201/1 v k. ú. Ružinov: 
- 5 opadavých listnatých stromov – taxonoidov s odlišnosťou vo farbe listov a kvetov s obvodom kmeňa 
17 - 20 cm  
- 5 ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 17 - 20 cm, z toho 2 kusy s odlišnosťou vo farbe listov 
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. 
 
Dreviny, ktorých výrub sa požaduje, sú zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.  
 
Správny orgán zamieta žiadosť v časti o vydanie súhlasu na výrub drevín č.  21, 26, 28, 34, 46, 52: 
21. Acer platanoides – javor mliečny s obvodom kmeňa 137 cm 
26. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 78 cm 
28. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 104 cm 
34. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 216 cm 
43. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 103 cm 
52. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 86 cm.  
 
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. 
 
Správny orgán podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto 
rozhodnutiu.  
 
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 22. 2. 2018 požiadala Barbora Danihelová, riaditeľka MŠ Západná 2,  
821 02 Bratislava o vydanie súhlasu na  výrub  drevín, rastúcich na parcele č. 1201/1 v k. ú. Ružinov  
na Západnej 2. 
 
Správny orgán listom zo dňa 22. 2. 2018 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámil  začatie  konania  
vo veci výrubu drevín. 
 
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka (ďalej len „ZDS“) 
elektronickým podaním zo dňa 26. 2. 2018 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona  
č. 408/2011 Z. z. záujem byť účastníkom konania.  
 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava elektronickým podaním zo dňa  
28. 2. 2018 potvrdilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona v znení zákona č. 408/2011 Z. z. záujem byť 
účastníkom konania.  
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Mestská časť Bratislava–Ružinov vykonala dňa 12. 3. 2018 ohliadku drevín, ktorých výrub sa požaduje.  
Dreviny, ktorých výrub sa požaduje, rastú v areáli MŠ Západná 2 na parcele č. 1201/1 v k. ú. Ružinov. 
Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub je zdravotný stav stromov a z neho vyplývajúce ohrozenie 
prevádzkovej bezpečnosti stromov. Žiadateľka k žiadosti doložila fytopatologický posudok na stromy  
č. 16, 21, 26, 28, 34, 46, 48, 52, 53 a 62. Pri ohliadke sa posúdila aj prevádzková bezpečnosť ostatných 
stromov  v areáli školy. Na základe zistených skutočností sa do žiadosti zaradili stromy č. 15 a 25,  
obidva druh Tilia cordata – lipa malolistá s obvodmi kmeňov 90 a 89 cm. 
 
Strom č. 15. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 90 cm vyrastá spod odkvapového chodníka 
pri pavilóne „B“. Strom nemá dostatok priestoru pre rast a vývoj koreňovej sústavy, ktorá vychádza  
na povrch a nadvihuje okolitú pôdu. Koruna stromu je nepravidelná.  
 
Strom č. 16. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 105 cm má korunu 
postavenú na dvoch kostrových konároch, rozvetvujúcich sa vo výške 1,8 m nad zemou. Druhový habitus 
je narušený presychaním periférnych konárov. V kmeňovom vetvení sa nachádza rozsiahla rana, 
prechádzajúca do kmeňovej dutiny. Vo fytopatologickom posudku je odporučený výrub stromu v období 
vegetačného pokoja.  
 
Strom č. 25. Tilia cordata – lipa malolistá s obvodom kmeňa 89 cm rastie v tesnej blízkosti asfaltovej 
plochy detského ihriska. Na strome sa vo výške 150 cm zistila dutina s hnilobným lôžkom prenikajúca  
do viac ako polovice priemeru kmeňa.  
 
Strom č. 48. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 128 cm má neúplnú 
korunu s jedným vytiahnutým kostrovým konárom a narušeným habitom. Na konároch a na kmeni sa 
nachádzajú nezahojené rany infikované drevokaznou hubou Phellinus igniarius – ohňovec obyčajný, 
spôsobujúci biely rozklad jadrového dreva. Vo fytopatologickom posudku je odporučený výrub stromu 
v období vegetačného pokoja.  
 
Strom č. 53. Prunus cerasifera „Pisardii“ - slivka višňoplodá s obvodom kmeňa 99 cm je prestarnutý 
s vylámanou korunou a dutinami, oslabujúcimi stabilitu stromu a s plodnicami drevokaznej huby Inontus 
hispidus – ryšavec srstnatý, spôsobujúci náhle vylomenie konárov rozkladom lignínu v xylémových 
pletivách. Vo fytopatologickom posudku je odporučený výrub stromu v období vegetačného pokoja.  
 
Strom č. 62. Acer platanoides - javor mliečny s obvodom kmeňa 107 cm má vysoko nasadenú korunu, 
postavenú na dutinou oslabenom kmeni, s vysokým rizikom zlomenia. Vo fytopatologickom posudku je 
odporučený výrub stromu v období vegetačného pokoja. 
 
Spoločenská hodnota drevín, ktorých vyrúbanie sa požaduje, sa upravila prirážkovými indexmi  
v zmysle Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.:  
index b) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota  

v rozpätí nad 60 % (ťažké  poškodenie) 
index  c)  0,6 - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov,  
index d) 0,8 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota  

v rozpätí 11 - 25 % (slabé  poškodenie) 
index e)   0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny 
index f)   1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny 
index g)  1,2 – ak drevina rastie v areáli školy. 
 
Stromy č. 21, 26, 28, 34, 46, 52 boli vo fytopatologickom posudku ohodnotené 2. stupňom 
fytopatologickej stupnice, nebol odporučený ich výrub, ale ošetrenie rezom. Z uvedeného dôvodu sa 
žiadosť v časti o vydanie súhlasu na ich výrub zamieta. 



 

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 

4 
  
 
 
 
Odkladný účinok odvolania sa vylučuje z dôvodu nebezpečenstva, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí 
účastník konania, ako aj niekto iný nenahraditeľnú ujmu. Dreviny, ktorých výrub sa požaduje, sa 
nachádzajú v areáli materskej školy so zvýšeným pohybom detí a odklad výkonu rozhodnutia zvyšuje 
reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.  
 
Listom zo dňa 9. 5. 2016 vyjadril vlastník pozemku s parc. č. 1201/1 v k. ú. Ružinov – Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava súhlas s uložením náhradnej 
výsadby na túto parcelu. 
 
Správny orgán zaslal dňa 13. 3. 2018 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. 
K podkladom sa dňa 13. 3. 2018 vyjadrilo ZDS, ktoré uviedlo, že v zmysle predložených podkladov 
s vydaním rozhodnutia súhlasí. Ostatní účastníci konania sa v stanovenom  termíne k podkladom pre 
vydanie rozhodnutia nevyjadrili. 
 
Na základe  skutočností  uvedených v odôvodnení správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku. 
 
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, Tomášikova 46,  
832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných 
prostriedkov. 
  

 
 
 
 
 
      
 
Dušan Pekár, v. r. 

                                                                                                           starosta 
 
 
Rozhodnutie dostanú:                                                                                        
Barbora Danihelová, riaditeľka MŠ Západná 2, 821 02 Bratislava  
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava   
 
 
Na vedomie: 
SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava  
Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 31, 827 05 Bratislava, odbor školstva, kultúry a športu 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 
 


