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

 
č. ZP CS 968/2019/4/ZPA                                                                                       Bratislava  8. 4. 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, ktorú podala mestská časť časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1,  
832 91 Bratislava (ďalej len žiadateľ), o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele č. 22840/1 
v k. ú. Nové Mesto na Ľudovom námestí v Bratislave 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 - mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317  
na výrub drevín, rastúcich na pozemku s parc. č. 22840/1 v k. ú. Nové Mesto na Ľudovom námestí: 
 
1. Populus alba – topoľ biely s obvodom kmeňa 84 cm 
2. Acer platanoides – javor mliečny s obvodom kmeňa 125 cm 
3. Acer platanoides – javor mliečny s obvodom kmeňa 148 cm. 
 
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 do výšky spoločenskej hodnoty 
stromov, ktorých výrub sa požaduje. 
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Výpočet spoločenskej hodnoty drevín v  zmysle  prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.: 
 

p. 
č. 

Názov dreviny 
 

Obvod 
kmeňa 

vo výške 
130 cm 

Spoločenská 
hodnota (€) 

Index 
poškodenie 

Index 
vek 

Index 
park 

Index 
OPIS 

Spoločenská 
hodnota 

upravená (€) 

1 
Populus alba 
topoľ biely 

  84   921 0,4 1 1,4 1   515,76 

2 
Acer platanoides 

javor mliečny 
125 1474 0,4 1,1 1,4 1   907,98 

3 
Acer platanoides 

javor mliečny 
143 1612 0,4 1,1 1,4 0,6   595,79 

 SPOLU       2019,53 

 
 
Žiadateľ: 
a) uskutoční na svoje náklady v  termíne do 30. 11. 2020 náhradnú výsadbu na pozemok s parcelným 
číslom 22840/1 v k. ú. Nové Mesto v KN „C“ v parku na Ľudovom námestí: 
- 2 opadavé dlhoveké listnaté stromy s obvodom kmeňa 17 - 20 cm 
- 2 opadavé listnaté stromy, taxnoidy s odlišnosťou vo farbe listov a kvetov s obvodom kmeňa 17 - 20 cm 
- 3 ihličnaté stromy s obvodom kmeňa 17 - 20 cm  
 
b)  zabezpečí starostlivosť o  náhradnú výsadbu v súlade s § 47 ods. 2 zákona 
 
c) v prípade vyhynutia vysadenej dreviny zabezpečí dosadenie 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. 

 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
Listom zo dňa 13. 11. 2018 požiadala mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1,  
832 91 Bratislava IČO 00 603 317, na základ určenia správneho orgánu  
č. OU-BA-OSZP3-2018/095382/HRB zo dňa 22. 10. 2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín č. 22840/1 
v k. ú. Nové Mesto na Ľudovom námestí.  
 
Správny orgán listom zo dňa 26. 11. 2018 v súlade s § 18 správneho poriadku oznámil začatie konania  
vo veci výrubu drevín. 
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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 10. 1. 2019 ohliadku drevín, ktorých výrub sa požaduje.  
 
Strom č. 1. Populus alba – topoľ biely s obvodom kmeňa 84 cm je naklonený, koruna je postavená  
vo výške 8 m, je tvorená kmeňom a dvomi redukovanými bočnými konármi. Strom je napadnutý imelom, 
má praskliny na kôre a poškodenia na koreňovom nábehu. 
 
Strom č. 2. Acer platanoides – javor mliečny s obvodom kmeňa 125 cm má krivý kmeň z dôvodu 
odstránenia jedného kostrového konára, koruna je založená vo výške 5 m, na strome sa odlupuje kôra 
a nachádzajú a na ňom plodnice húb (klanolupeňovka obyčajná). 
 
Strom č. 3. Acer platanoides – javor mliečny s obvodom kmeňa 148 cm má vo výške 2 m ranu  
po odstránení kostrového konára, v rane sa vytvorila dutina. Na kmeni sa odlupuje kôra, nachádzajú sa  
na ňom plodnice húb (klanolupeňovka obyčajná). Koruna je vytvorená na jednom krivom konári  
vo výške 5 m. Strom rastie v blízkosti lampy verejného osvetlenia. 
 
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 jednoznačne preukázané ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí 
index f)  1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny 
index i)  1,4 – ak ide o dreviny, ktoré sú súčasťou centrálnych mestských zón. 
 
Listom č. MAGS OZP 38843/2019-61544 zo dňa 4. 2. 2019 vyjadril vlastník pozemku s parc. č. 22840/1 
v k. ú. Nové Mesto - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava (ďalej len  „Hlavné mesto“) súhlas s uložením náhradnej výsadby na uvedenú parcelu.  
 
Správny orgán zaslal dňa 26. 3. 2019 účastníkom konania podklady pre vydanie rozhodnutia. 
K podkladom sa dňa 27. 3. 2019 vyjadril vlastník pozemku – Hlavné mesto, ktorý uviedol, že k vydaniu 
rozhodnutia nemá námietky. 
 
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, 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 
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Rozhodnutie dostanú:   
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
 
Na vedomie: 
SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava  
 
 
Vybavuje: Ing. Pallaghyová 
                   48284255 
 
 


