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

 
č. ZP CS 4702/2019/3/ZPA                                                                                    Bratislava 13. 3. 2019 

 
 
 

 
 

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 ods. 1 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 spoločnosti Greenlight Office Park s.r.o.,  Dunajská 15, 811 08 Bratislava 
(ďalej len žiadateľ), o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku C-KN s parc. č. 15850/109  
v k. ú. Trnávka 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 - spoločnosti Greenlight Office Park s.r.o.,  Dunajská 15, 811 08 Bratislava, IČO 44249039, 
na výrub drevín na pozemku s parc. č. 15850/109 v k. ú. Trnávka: 
1. – 13. Populus canescens – topoľ sivý, 13 kusov s obvodmi kmeňov  60, 40, 41, 71, 43, 80, 54, 53, 64, 
66, 68, 44, 47 cm 
77. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 48 cm 
86. Populus canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 94 cm 
87. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 51 cm 
88. Betula pendula – breza previsnutá s obvodom kmeňa 74 cm 
89. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 62 cm 
91. – 93. Fraxinus ornus – jaseň mannový, 3 kusy s obvodmi kmeňov 43, 80, 43 cm 
94. Juglans regia – orech kráľovský s obvodom kmeňa 42 cm 
95. – 102. Fraxinus ornus – jaseň mannový, 8 kusov s obvodmi kmeňov 52, 44, 52, 50, 74, 50, 42, 50 cm 
104. Populus x canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 76 cm 
103. Cerasus mahaleb – čerešňa mahalebková s obvodom kmeňa 43 cm 
105. – 110. Picea pungens – smrek pichľavý, 6 kusov s obvodmi kmeňov 70, 60, 41, 41, 66, 64 cm 
111. Abies alba – jedľa biela s obvodom kmeňa 85 cm 
112. Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 51 cm 
113. Picea pungens – smrek pichľavý s obvodom kmeňa 44 cm  
114. Carpinus betulus – hrab obyčajný s obvodom kmeňa 43 cm 
115. Cerasus mahaleb – čerešňa mahalebková s obvodom kmeňa 45 cm 
116. Populus canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 64 cm 
117. Mespilus germanica – mišpuľa obyčajná s obvodom kmeňa 104 cm 
118. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 41 cm 
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I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje podrobnejšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny:  
 
Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v mimovegetačnom období t. j. v termíne od 1. októbra  
do 31. marca, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní 
odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený 
druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred 
realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné 
pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.  
 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu drevín vo výške 16100 eur a finančnú 
náhradu vo výške 4026,58 eur, spolu vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorých výrub sa 
požaduje. 
 
Finančnú náhradu vo výške 1409,30 € (35 % z celkovej sumy finančnej náhrady) uhraďte v termíne 
najneskôr 10 dní pred výrubom na príjmový účet Hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 5027412964/0900, variabilný symbol 16 22 292 200, špecifický symbol  0247022019 v Slovenskej 
sporiteľni a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. 
 
Finančnú náhradu vo výške 2617,28 (65 % z celkovej sumy finančnej náhrady) uhraďte v termíne 
najneskôr 10 dní pred výrubom na príjmový účet Mestskej časti Bratislava – Ružinov  
č. SK 600 2000000190004029062, variabilný symbol 292 0272 špecifický symbol  47022019 
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. 
 
 
Výpočet spoločenskej hodnoty drevín v  zmysle  Prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.: 

p. 
č. 

Názov dreviny 
stromy 

Obvod 
kmeňa 

vo výške 
130 cm 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenie 

Index 
nálet 

Index 
vek 

Spoločenská 
hodnota 

upravená (€) 

1 Populus x canescens – topoľ sivý 60 599 0,8 0,8 0,9 345,02 
2 Populus x canescens – topoľ sivý 41 415 1 0,8 0,9 298,80 
3 Populus x canescens – topoľ sivý 41 415 1 0,8 0,9 298,80 
4 Populus x canescens – topoľ sivý 71 783 1 0,8 0,9 563,76 
5 Populus x canescens – topoľ sivý 43 415 1 0,8 0,9 298,80 
6 Populus x canescens – topoľ sivý 80 783 1 0,8 0,9 563,76 
7 Populus x canescens – topoľ sivý 54 599 1 0,8 0,9 431,28 
8 Populus x canescens – topoľ sivý 53 599 1 0,8 0,9 431,28 
9 Populus x canescens – topoľ sivý 64 691 1 0,8 0,9 497,52 
10 Populus x canescens – topoľ sivý 66 691 1 0,8 0,9 497,52 
11 Populus x canescens – topoľ sivý 68 691 1 0,8 0,9 497,52 
12 Populus x canescens – topoľ sivý 44 415 1 0,8 0,9 298,80 
13 Populus x canescens – topoľ sivý 47 507 1 0,8 0,9 365,04 
77 Fraxinus ornus – jaseň mannový 48 507 0,8 0,8 1 324,48 

86 
Populus x canadensis – topoľ 
kanadský 

94       1059 1 0,8 0,9           762,48 

87 Fraxinus ornus – jaseň mannový 51 599 0,8 0,8 1 383,36 
88 Betula pendula – breza previsnutá 74 783 1 0,8 0,9 563,76 
89 Fraxinus ornus – jaseň mannový 62 691 1 1 1 691,00 
91 Fraxinus ornus – jaseň mannový 43 415 0,4 1 1 166,00 
92 Fraxinus ornus – jaseň mannový 80 783 1 1 1 783,00 
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p. 
č. 

Názov dreviny 
stromy 

Obvod 
kmeňa 

vo výške 
130 cm 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenie 

Index 
nálet 

Index 
vek 

Spoločenská 
hodnota 

upravená (€) 

93 Fraxinus ornus – jaseň mannový 43 415 0,6 1 1 249,00 
94 Juglans regia – orech kráľovský 42 415 0,8 1 1 332,00 
95 Fraxinus ornus – jaseň mannový 52 599 1 1 1 599,00 
96 Fraxinus ornus – jaseň mannový 44 415 1 1 1 415,00 
97 Fraxinus ornus – jaseň mannový 52 599 0,6 1 1 359,40 
98 Fraxinus ornus – jaseň mannový 50 507 1 1 1 507,00 
99 Fraxinus ornus – jaseň mannový 74 783 0,6 1 1 469,80 
100 Fraxinus ornus – jaseň mannový 50 507 1 1 1 507,00 
101 Fraxinus ornus – jaseň mannový 42 415 1 1 1 415,00 
102 Fraxinus ornus – jaseň mannový 50 507 0,6 1 1 304,20 

103 
Populus x canadensis – topoľ 
kanadský 

76 783 1 0,8 0,9           563,76 

104 
Cerasus mahaleb – čerešňa 
mahalebková 

43 415 1 0,8 0,9           298,80 

105 Picea pungens – smrek pichľavý 70 967 0,6 1 1 580,20 
106 Picea pungens – smrek pichľavý 60 829 0,6 1 1 497,40 
107 Picea pungens – smrek pichľavý 41 553 0,6 1 1 331,80 
108 Picea pungens – smrek pichľavý 41 553 0,6 1 1 331,80 
109 Picea pungens – smrek pichľavý 66 967 0,4 1 1 386,80 
110 Picea pungens – smrek pichľavý 64 967 0,6 1 1 580,20 
111 Abies alba – jedľa biela 85       1244 0,6 1 1,1 821,04 
112 Cerasus avium – čerešňa vtáčia 51 599 0,6 0,8 0,9 258,77 
113 Picea pungens – smrek pichľavý 44 553 0,6 1 1 331,80 
114 Carpinus betulus – hrab obyčajný 43 415 1 1 1 415,00 

115 
Cerasus mahaleb – čerešňa 
mahalebková 

45 415 1 0,8 0,9 
298,80 

116 
Populus x canadensis – topoľ 
kanadský 

64 691 0,6 0,8 0,9 
298,51 

117 
Mespilus germanica – mišpuľa 
obyčajná 

104       1198 0,6 1 0,9 
646,92 

118 Fraxinus ornus – jaseň mannový 41 415 0,8 0,8 1 265,60 
 SPOLU      20 126,58 

 
 
Žiadateľ: 
a) uskutoční na svoje náklady v  termíne do 30. 11. 2020 náhradnú výsadbu na pozemok s parcelným 
číslom 15850/109 v k. ú. Trnávka:  
175 ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 11 – 12 cm 
 
b) zabezpečí starostlivosť o  náhradnú výsadbu v súlade s § 47 ods. 2 zákona 
 
c) v prípade vyhynutia vysadenej dreviny zabezpečí dosadenie dreviny rovnakého druhu a veľkosti. 
 
Dreviny, ktorých vyrúbanie sa požaduje, sú zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.  
 
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. 
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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. 

 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
 
 
Listom zo dňa 16. 11. 2018 požiadala spoločnosť Greenlight Office Park s.r.o.,  Dunajská 15,  
811 08 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich na pozemku s parc. č. 15850/109  
v k. ú. Trnávka na Ivanskej ceste. 
 
Správny orgán dňa 19. 11. 2018 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámil začatie konania vo veci 
výrubu drevín. 
 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava elektronickým podaním  
zo dňa 22. 11. 2018 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 15. 1. 2019 ohliadku drevín, ktorých výrub sa požaduje.  
Dreviny, ktorých výrub sa požaduje, rastú  na ploche bývalej sadovníckej škôlky. Časť z nich je zvyšok 
pôvodného vysadeného materiálu, časť tvoria náletové dreviny. Väčšina stromov rastie v hustom poraste 
tvorenom čiastočne drevinami  pôvodne určenými na ďalšie presadenie, alebo mladými náletovými 
drevinami. Stromy z pôvodných výsadieb, rastúce v hustých sponoch  nemajú dostatočný priestor na rast 
a vývoj, preto majú mnohé z nich deformovaný tvar a krivé kmene.  Žiadateľ plánuje vytvorenie plochy 
pre príležitostné parkovanie, v ktorej  zostane zachovaný stredový pás s pôvodnou výsadbou dubov 
letných. Všetky stromy, ktorých výrub sa požaduje, rastú na parcele č. 15850/109 v k. ú. Trnávka. 
 
Stromy č. 1. – 13. Populus canescens – topoľ sivý, 13 kusov s obvodmi kmeňov  60, 40, 41, 71, 43, 80, 
54, 53, 64, 66, 68, 44, 47 cm tvoria náletový porast v hustom zápoji menších náletových drevín. Strom  
č. 1 má riedku nerovnomerne vyvinutú korunu. 
 
Strom č. 77. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 48 cm vytvára dvojkmeň 
s nepravidelnou korunou, pochádza z náletu. 
 
Stromy č. 86. Populus canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 94 cm a č. 87. Fraxinus ornus  
– jaseň mannový s obvodom kmeňa 51 cm pochádzajú z náletu, strom č. 87 vytvára trojkmeň. 
 
Strom č. 88. Betula pendula – breza previsnutá s obvodom kmeňa 74 cm má v korune suché konáre.  
 
Stromy č. 89. – 102. pochádzajú z pôvodných výsadieb naškôlkovaného jaseňa mannového – Fraxinus 
ornus. 
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Strom č. 89. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 62 cm vytvára dvojkmeň. 
Stromy č. 91. – 93. Fraxinus ornus – jaseň mannový, 3 kusy s obvodmi kmeňov 43, 80, 43 cm, z nich 
strom č. 91 je naklonený a poškodený, strom č. 92 vytvára trojkmeň a  strom č. 93 je naklonený 
a dekapitovaný. 
 
Strom č. 94. Juglans regia – orech kráľovský s obvodom kmeňa 42 cm má nepravidelne rastúcu korunu. 
 
Stromy č. 95. – 102. Fraxinus ornus – jaseň mannový, 8 kusov z pôvodných škôlkárskych výsadieb 
s obvodmi kmeňov 52, 44, 52, 50, 74, 50, 42, 50 cm, strom č. 95 vytvára dvojkmeň, strom č. 97 je 
naklonený, strom č. 99 je dvojkmeň s nepravidelným rozkonárením kmeňov vo výške 10 cm. Strom  
č. 102 je vytvára dvojkmeň s rozkonárením od zeme, jeden kmeň je vzpriamený, druhý je naklonený pod 
45° uhlom. 
 
Strom č. 103. Populus x canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 76 cm má nepravidelnú korunu  
a pochádza z náletu. 
 
Strom č. 104. Cerasus mahaleb – čerešňa mahalebková s obvodom kmeňa 43 cm pochádza z náletu, má 
krivú nepravidelnú korunu. 
 
Stromy č. 105. – 110. a 113. Picea pungens – smrek pichľavý, 6 kusov s obvodmi kmeňov 70, 60, 41, 41, 
66, 64 cm a strom č. 111. Abies alba – jedľa biela s obvodom kmeňa 85 cm sú dreviny z pôvodného 
škôlkárskeho materiálu, na stromoch v dôsledku prehustenej výsadby hrdzavie a presychá ihličie, najviac 
na strome č. 109, ktorý vykazuje ťažké poškodenie.  
 
Strom č. 112. Cerasus avium – čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 51 cm pochádza z náletu, vo výške  
50 cm sa rozkonáruje do dvoch rovnocenných kmeňov, v mieste rozkonárenia sa vytvára kôrová prasklina 
v celej dĺžke kmeňa. Koruna je v dôsledku vidlicového vetvenia nepravidelná s križujúcimi sa konármi. 
 
Strom č. 113. Picea pungens – smrek pichľavý s obvodom kmeňa 44 cm pravdepodobne z pôvodného 
škôlkárskeho materiálu, ihličie postupne hnedne a strom presychá. 
 
Stromy č. 114. Carpinus betulus – hrab obyčajný s obvodom kmeňa 43 cm a č. 115. Cerasus mahaleb  
– čerešňa mahalebková s obvodom kmeňa 45 cm pochádzajú pravdepodobne z pôvodného škôlkárskeho 
materiálu.  
 
Strom č. 116. Populus canadensis – topoľ kanadský s obvodom kmeňa 64 cm je stredne poškodený, 
naklonený, na kmeni sa nachádzajú nádory a poškodenia, koruna je tvorená tenšími konármi 
vyrastajúcimi z terminálu.  
 
Strom č. 117. Mespilus germanica – mišpuľa obyčajná s obvodom kmeňa 104 cm má krivo rastúci kmeň 
s nepravidelnou korunou. 
 
Strom č. 118. Fraxinus ornus – jaseň mannový s obvodom kmeňa 41 cm má nepravidelnú korunu,  
vo výške 3 m sa rozkonáruje do dvoch kostrových konárov, ktoré vytvárajú vidlicu.  
 
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 b) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60%          
(ťažké poškodenie) 
index c) 0,6 - ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60%          
(stredné poškodenie) 
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index d) 0,8 - ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25%  
(slabé poškodenie) 
- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy 
územia 
index  e)  0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny 
index  f)  1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny. 
 
 
Správny orgán zaslal dňa 5. 3. 2019 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. K podkladom 
sa dňa 6. 3. 2019 vyjadril žiadateľ, ktorý uviedol, že s podkladmi súhlasí.  
 
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. 
  
 
 

 
 
 
 
     Ing. Martin Chren, v. r. 

                                                                                                                    starosta 
 
 
 
 
Rozhodnutie dostanú:   
Greenlight Office Park s.r.o.,  Dunajská 15, 811 08 Bratislava  
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
 
Na vedomie: 
SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 
 
 


