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Číslo účtu 
SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
 

 
 
IČO 
00603317 
 
DIČ 
2020887385 

 
 
Stránkové dni 
Pondelok    800 - 1200 
Streda         800 - 1200 
Piatok         800 - 1200 

 
 
 
1300 - 1700 

1300 - 1700 

 

 

Bratislava, dňa 10.10.2018 
         č. 33201/4644/2018/ZP/KMEA 
  

ROZHODNUTIE 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody § 69 ods. 1 písm. d) a f) a ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s Čl. 69 ods. 2. Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, 
v zastúpení primátorom (ďalej len ,,žiadateľ,,), zo dňa 27.03.2018, podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona, v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Správny poriadok“), 
vydáva 

súhlas 

žiadateľovi na výrub nasledovných drevín: 
 
1. 25 ks drevín rastúcich na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 5750/2 v kat. ú. Vinohrady na Višňovej ulici: 
 
Stromy: 

Por 
č. 

Názov dreviny 
slovenský 

latinský 

Obvod 
kmeňa 
(cm) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hodn. 

Spoloč 
hodn. 

(€) 
 

Poznámka 1* 2* Uprav. 
spol.  
hodn. 

(€) 

1. slivka 
Prunus sp. 

29 5 1 207 
 

suchá, 
neperspektívna 
 

0, 9 0, 1 
 
 

18,63 

2. borovica čierna 
Pinus nigra 

80 5 2 1106 rastie 1 m od 
objektu BD, 
krivá, do  
budúcna 
neperspektívna 

1, 1 0, 6 729,96 

4. borovica lesná 
Pinus sylvestris 

61 5 - 10 1 967 suchá, ulomený 
vrchol 

1, 0 0, 1 96,70 

7. čerešňa vtáčia 
Prunus avium 

 

56                                                                                                     5 - 10 2 599 rastie tesne pri 
BD, ťažisko 
stromu je veľmi 
vysoko, hrozí 
vyvrátenie, bez  
perspektívy 

0, 9 0, 6 323.46 

9. čerešňa vtáčia 
Prunus avium 

 

77 5 - 10 2 783 v tesnej blízkosti  
BD, dutiny na  
kmeni, do 
budúcna 
neperspektívna 

0, 9 0, 6 422,82 
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10. čerešňa vtáčia 
Prunus avium 

 

97 5 - 10 2 1059 v tesnej blízkosti  
BD, dutiny na  
kmeni, do 
budúcna 
neperspektívna 

0, 9 0, 6 571,86 

11. čerešňa vtáčia 
Prunus avium 
 

50 0 - 5 2 507 v tesnej blízkosti  
BD, dutiny na  
kmeni, do 
budúcna 
neperspektívna 

0, 9 0, 6 273,78 

15. breza previsnutá 
Betula pendula 

58 5 - 10 2 599 tesne pri BD, 
vysokovetvená 
z dôvodu 
tienenia, hrozí 
vyvrátenie 

0, 9 0, 8 461,28 

16. breza previsnutá 
Betula pendula 

52 5 - 10 2 599 suchý vrchol, 
tesne pri lampe 
verejného  
osvetlenia 

0, 9 0, 6 323,46 

17. breza previsnutá 
Betula pendula 

38 0 - 5 1 322 suchá, naklonená 
nad chodník,  

0, 9 0, 2 57,96 

18. slivka 
Prunus sp. 

96 5 - 10 1 1059 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, preschn. 
koruna 

0, 9 0, 6 571,86 

19. agát biely 
Robinia 

pseudoacacia 

82 5 - 10 1 921 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, preschn. 
koruna 

1, 0 0, 6 557,60 

20. agát biely 
Robinia 

pseudoacacia 

131 5 - 10 1 1612 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, preschn. 
koruna 

1, 0 0, 6 967,20 

21. javor horský 
Acer 

pseudoplatanus 

68 5 - 10 1 691 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, preschn. 
koruna 

1, 1 0, 6 456,06 

23. agát biely 
Robinia 

pseudoacacia 

46 0 - 5 1 507 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, hrozí 
vyvrátenie 

1, 0 0, 6 273,78 

24. agát biely 
Robinia 

pseudoacacia 

123 5 - 10 1 1474 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, hrozí 
vyvrátenie 

1, 0 0, 6 884,40 

25. agát biely 
Robinia 

pseudoacacia 

36 0 - 5 1 322 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, hrozí 
vyvrátenie 

1, 0 0, 6 193,20 

26. jabloň planá 
Malus baccata 

105 5 - 10 1 1198 vysoké štádium 
poškodenia 
kmeňa, hrozí 

0, 9 0, 6 646,92 
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vyvrátenie 
27. jabloň planá 

Malus baccata 
75 5 - 10 1  783 vysoké štádium 

poškodenia 
kmeňa, hrozí 
vyvrátenie 

0, 9 0, 6 422,82 

29. smrek pichľavý 
Picea pungens 

80 5 - 10 2 1106 preschnutý do 
polovice koruny, 
otvorená rana na 
kmeni 

1, 0 0, 6 663,60 

30. borovica lesná 
Pinus sylvestris 

78 5 - 10 2 1106 krivý, rastie vo 
svahu, do 
budúcna 
neperspektívny 

1, 0 0, 8 884,80 

 Spolu  11 266,83 
 
Kry: 

Por 
č. 

Názov 
dreviny 

slovenský 

latinský 

Rozloha 
(m2) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hodn. 

Spoloč 
hodn. 

(€) 
 

Poznámka 1* 2* Uprav. 
spol.  
hodn. 

(€) 

5. baza čierna 
Sambucus 

nigra  

1 do 3 2 12 
 

nálet, 
neperspektívna 

0, 9 0, 8 
 
 

8,64 
 
 

6. baza čierna 
Sambucus 

nigra 

10 do 3 2 184 nálet, 
neperspektívna 

0, 9 0, 8 132,48 

8. baza čierna 
Sambucus 

nigra – 30%, 

slivka 
Prunus sp.  

- 50%, 
ruža šípová  
Rosa canina 

– 20% 

30 do 3 2 552 nálet, 
neperspektívna 

0, 9 0, 8 397,44 

12. baza čierna 
Sambucus 

nigra – 30%, 

slivka 
Prunus sp.  

- 50%, 

ruža šípová  
Rosa canina 

– 20% 

50 do 3 2 920 nálet, 
neperspektívna 

0, 9 0, 8 662,40 

13. hlošina 
úzkolistá 
Eleagnus 

angustifolia 

10 do 3 2 184 krivá, 
preschnutá, 
plodnice 
a dutina 
v koreň. báze 

0, 9 0, 6 99,36 
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22. baza čierna 

Sambucus 

nigra – 25%, 

slivka 
Prunus sp.  

- 50%, 

hloh  
Crataegus sp. 

– 25% 

100 do 3 2 1840 nálet, 
neperspektívne, 
bránia výkonu  
riadnej údržby 
plochy zelene 

0, 9 0, 8 1324,80 

28.  baza čierna 
Sambucus 

nigra – 25%, 
slivka 
Prunus sp.  

- 50%, 

hloh  
Crataegus sp. 

– 25% 

50 do 3 2 920 nálet, 
neperspektívne, 
bránia výkonu  
riadnej údržby 
plochy zelene 

0, 9 0, 8 662,40 

 Spolu  3 287,52 

 
 
2. 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 5750/17 v kat. ú. Vinohrady na 
Višňovej ulici: 
 

Por 
č. 

Názov dreviny 
slovenský 

latinský 

Obvod 
kmeňa 
(cm) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hodn. 

Spoloč 
hodn. 

(€) 
 

Poznámka 1* 2* Uprav. 
spol.  
hodn. 

(€) 

3. smrek pichľavý 
Picea abies 

62 5 - 10 2 967 
 

rastie tesne pri 
BD, ulomený 
vrchol 
 

1, 0 0, 6 
 
 

580,20 

 
 
3. 1 ks listnatého stromu, rastúceho na pozemku registra ,,C“ KN parc. č. 5750/18 v kat. ú. Vinohrady na Višňovej 
ulici: 
 

Por 
č. 

Názov dreviny 
slovenský 

latinský 

Obvod 
kmeňa 
(cm) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hodn. 

Spoloč 
hodn. 

(€) 
 

Poznámka 1* 2* Uprav. 
spol.  
hodn. 

(€) 

14. lipa 
Picea abies 

62 5 - 10 2 967 
 

vysokovetvená 
z dôvodu 
tienenia, hrozí 
vyvrátenie 

1, 1 0, 6 
 
 

638,22 

 
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.12.2020. 
 

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 158/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
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ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a upravená príslušnými prirážkovými indexmi podľa 
prílohy č. 35 vyhlášky, je spolu 15 772,77 Eur. 
Použité prirážkové indexy :  
 
1*  - index dosiahnuteľného veku druhu,  
2*  - index poškodenia dreviny. 
 

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny: 
 
I./1.Výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (1. november - 31. marec),  

v termíne po nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr do 31.12.2020, 
I./2. V prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné, že na drevinách určených na 

výrub bude hniezdiť chránený druh živočícha, vtedy žiadateľ predloží posudok možnosti hniezdenia 
chránených živočíchov (ornitologický posudok) a výrub bude možné vykonať až po jeho doručení na orgán 
ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu.  

I./3.V prípade, že sa na drevinách bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať 
Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany. 

I./4.Vykonávateľ výrubu zabezpečí  odpratanie drevných zvyškov po výrube, bez vytvárania akejkoľvek 
medziskládky na dotknutých pozemkoch. 

 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť uskutočniť náhradnú 

výsadbu drevín na pozemkoch registra ,,C“ KN parc. č. 5750/2, 5750/16 a 5750/17 v k. ú. Vinohrady: 
 

 50 ks listnatých drevín druhov v kultivaroch, napr.: 
 

- hruška Callerianova ′Chanticleer′ (Pyrus communis ′Chanticleer′) 
- čerešňa chĺpkatá ′Kanzan′ (Prunus serrulata ′Kanzan′) 
- muchovník Lamarckov ʼBallerinaʽ (Amelanchier lamarckii ʼBallerinaʽ) 
- arónia čiernoplodá ʼAronʽ (Aronia melanocarpa ʼAronʽ) 
- ibištek sýrsky ʼBlue Birdʽ (Hibiscus syriacus ʼBlue Birdʽ) 
 
s obvodmi kmeňov 17/20 cm a výškou založenia korunky min. 200 – 220 cm, 
 

200 m2 vždyzelených alebo polovždyzelených listnatých kríkových porastov druhov napr.: 
 
- ľubovník kalíškatý (Hypericum calycinum) 

  – magnólia cezmínolistá (Mahonia aguifolium) 

  - bršlen japonský (Euonymus japonicus) 

 
  kríky budú kontajnerované s výškami 35 – 100 cm. 
 
II./2. pri výsadbe bude rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných  

a podzemných inžinierskych sietí v zmysle VZN č. 8/1993 Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy  
,,O starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy“,  

II./3.  výsadbu zrealizuje v termíne najneskôr do 30.11.2020, 
II./4.  ako výsadbový materiál použije predpestované dreviny I. kategórie, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek 

poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,  
II./5. doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom do 

30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby, 
II./6.  zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín počas 3 rokov odo dňa výsadby drevín a jej kontroly orgánom 

ochrany prírody: 
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a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu, 
vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín, 

 
 

b) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením, 
c) zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm, s priečnym 

latovaním 3 krát v spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením koruny, a to po dobu minimálne 
troch rokov, 

d) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie, 
e) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy, 
f) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, 
g) odborne realizovaným a cieleným rezom drevín, 
h) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, 
i) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, 
j) včasným ošetrením prípadného poranenia drevín, 
k) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle 

tohto rozhodnutia, 
II./7. V prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán 

 o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 30  dní pred ukončením termínu 
určeného v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby, inak toto rozhodnutie stráca platnosť. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia sú situačné mapy území so zakreslenými drevinami určenými na 

výrub. 
 
Všeobecné ustanovenia 
1.z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo 
 z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 
2. osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 
  nedotknuté. 
3. nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub 
 drevín, je možné sankcionovať v zmysle § 90 zákona. 
 
 

Odôvodnenie 
Žiadateľ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení riaditeľom magistrátu, 

zo dňa 27.03.2018, požiadal v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) o vydanie súhlasu na výrub 28 ks drevín – 7 ks  sliviek (Prunus sp.) 

s obvodmi kmeňov 27 cm, 85 cm, 67 cm, 83 c m, 79 cm, 50 cm a 95 cm, 1 ks borovice čiernej (Pinus nigra) 

s obvodom kmeňa 62 cm, 1 ks hlošiny úzkolistej (Eleagnus angustifolia) s obvodom kmeňa 137 cm, 3 ks briez 
previsnutých (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 61 cm, 52 cm a 44 cm, 5 ks agátov bielych (Robinia 

pseudoacacia) s obvodmi kmeňov 130 cm, 65 cm, 47 cm, 119 cm a 36 cm, 2 ks jabloní (Malus sp.) s obvodmi 
kmeňov 105 cm a 75 cm, 1 ks javora horského (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 56 cm, 2 ks krovitých 
porastov druhu baza čierna (Sambucus nigra) s výmerami 1 m2 a 10 m2, 1 ks krovitého porastu v zložení baza 
čierna (30 %), slivka (50%) a ruža (20 %) s výmerou 30 m2, 1 ks krovitého porastu v zložení baza (30 %), slivka 
(50 %), ruža (20 %) s výmerou 50 m2,  1 ks krovitého porastu v zložení slivka (50 %), baza (25 %), hloh (25 %) 
s výmerou 100 m2 a 1 ks krovitého porastu v zložení slivka (50 %), baza (25  %), hloh (25 %) s výmerou 50 m2, 
rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/2, k. ú. Vinohrady, 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) 

s obvodom kmeňa 63 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/17 v k. ú. Vinohrady a 1 ks lipy 
malolistej (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 91 cm, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú. 
Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave. Ako dôvod nutnosti výrubu predmetných drevín žiadateľ uviedol zlý 
zdravotný stav drevín a ohrozovanie okolia. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností č. 2212 sú pozemky parcely 
registra „C“ KN parc. č. 5750/2, 5750/17 a 5750/18, k. ú. Vinohrady, charakterizované ako ,,ostatné plochy“, 
pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. 
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Podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon 

neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, správcu, 
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak 
žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, prípadne nájomca a po vyznačení výrubu dreviny. 

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“). 

Podľa ust. § 47 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie 
o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 

Podľa ust. § 47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré 
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu 
úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami 
účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

 
Správny orgán v súlade s § 82 ods. 7 zákona oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci na 

svojej webovej stránke www.banm.sk dňa 03.04.2018 a zároveň požiadal o písomné alebo elektronické oznámenie 
svojej účasti v konaní v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia oznámenia.  

Občianske združenie (ďalej len „OZ“), ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne 
požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny, je účastníkom  tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona zaslaného  písomne v listinnej forme 
na adresu: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava, alebo elektronicky so 
zaručeným elektronickým podpisom na e – mailovú adresu: podatelna@banm.sk. 

Svoju účasť v konaní v zákonnej lehote oznámili OZ Iniciatíva Naše Karpaty (listom zo dňa 09.04.2018, 
doručeným na správny orgán dňa 12.04.2018 ), OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa (mailom dňa 11.04.2018) a OZ 
Ochrana prírody Podunajska (listom zo dňa 05.04.2018, doručeným na správny orgán dňa 13.04.2018). 
V oznámení o účasti v konaní OZ zároveň  uviedli, že k výrubu drevín v predmetnom konaní sa vyjadria po 
miestnej ohliadke a na základe preštudovania spisovej dokumentácie.  

 
V súvislosti s podaním a oznámením záujmu byť účastníkom predmetného konania správny orgán, listom 

č. 13951/4644/2018/ZP/KMEA zo dňa 18.04.2018 oznámil začatie konania známym účastníkom konania a v 
súlade s § 21 ods. 1 Správneho poriadku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.05.2018. 
V oznámení zároveň umožnil účastníkom konania nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie v sídle správneho 
orgánu počas stránkových hodín v prípade, že sa na ústnom konaní a miestnom zisťovaní nemôžu zúčastniť.  
 Pri ústnom konaní dňa 10.05.2018, ktorého sa zúčastnili zamestnanci žiadateľa, a zamestnanec správneho 
orgánu splnomocneného na výkon štátnej správy ochrany prírody, prítomní postupne zhodnotili zdravotný stav 
jednotlivých drevín určených na výrub, ich estetické a ekologické funkcie na stanovišti, premerali obvody kmeňov 
drevín vo výške 130 cm nad zemou a upravili údaje uvedené v žiadosti. Pri hodnotení drevín určených na výrub 
zúčastnení ešte do žiadosti doplnili 2 ďalšie stromy, ktoré v teréne zhodnotili ako neperspektívne. Dreviny označili 
číslami 29 (smrekovec opadavý) a č. 30 (borovica lesná). Obidva stromy majú značne preschnuté koruny, sú 
nevhodne umiestnené v teréne,  rastú tesne pri bytovom dome, nakláňajú sa nad chodník a schody a strom č. 30 
rastie vo svahu. Zdravotný stav jednotlivých drevín určených na výrub je uvedený v tabuľkovej časti výroku tohto 
rozhodnutia. 
 Hlavné mesto Slovenskej republiky, ako vlastník pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5750/2, 5750/17 
a 5750/18, k. ú. Vinohrady, na Višňovej ulici, požiadal o vydanie súhlasu na výrub len neperspektívnych drevín, 
najmä suchých a poškodených drevín, ďalej drevín ohrozujúcich bezpečnosť, a drevín kompozične nevhodných na 
stanovišti, na základe podnetov občanov a terénnych ohliadok vykonaných v rámci pravidelnej údržby verejnej 
zelene. Na výrub boli vybrané aj dreviny rastúce v tesnej blízkosti bytových domov, ktorých koruny boli 
v minulosti vysoko vyvetvované z dôvodu značného tienenia okien bytov, čím u nich došlo k posunu ťažiska a tak 
k vzniku hrozby vyvrátenia (dreviny č. 7, 14, 15, 23, 24, 25, 26 a 27).  
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Správny orgán po zhodnotení zdravotného stavu drevín, ich estetických a ekologických funkcií v území, vypočítal 
spoločenskú hodnotu drevín podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorú upravil 
prirážkovým indexom zohľadňujúcimi dosiahnuteľný vek dreviny (1*) a indexom poškodenia dreviny (2*) podľa 
prílohy č. 33 a 35 vyhlášky. Spoločenská hodnota drevín, ktoré budú vyrúbané, predstavuje celkom 15 772,77 Eur. 

 
Podľa ust. § 48 ods. 1 prvá až štvrtá veta zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na 

výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na 
náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom 
pozemku, na ktorom sa náhradná výsadba vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, 
najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú 
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). 

Podľa ust. § 48 ods. 2 zákona obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 
vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi. 

Podľa ust. § 95 ods. 3 písm. d) zákona spoločenská hodnota drevín podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje najmä 
pri  rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. 

Náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny zrealizuje žiadateľ podľa bodu II. výroku rozhodnutia a podľa 
žiadosti o vydanie súhlasu na výrub č. MAG 97471/2018 zo dňa 15.03.2018, podľa ktorej sa navrhuje náhradnú 
výsadbu umiestniť na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5750/16, 5750/17 a 5750/2 v kat. ú. Vinohrady, ktoré sú 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a do výšky spoločenskej hodnoty drevín, ktoré majú byť vyrúbané. 
Ako výsadbový materiál žiadateľ navrhol druhy napr.: muchovník Lamarckov, čerešňu chĺpkatú, jaseňovec 
metlinatý, paulovniu plstnatú, himalájsku borovicu, hrušku Callerianovu, aróniu čiernoplodú a ibištek sýrsky, 
z ktorých niektoré druhy v kultivaroch správny orgán použil pri určení náhradnej výsadby. 

 
Zástupcovia prihlásených občianskych združení sa na ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa 10.05.2018 

nezúčastnili, napriek tomu, že oznámenie o začatí správneho konania im boli doručené v dostatočnom predstihu, 
a ani nevyužili možnosť nahliadnuť do podkladov v sídle správneho orgán počas stránkových hodín, o čom boli 
upovedomení v oznámení o začatí konania zo dňa 18.04.2018. 
 
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v intraviláne obce, rozhodol správny 
orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
Správny poplatok 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov je Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán verejnej správy, oslobodené od platenia správnych poplatkov. 
 
Poučenie  

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od jeho oznámenia na konajúci správny 
orgán.   

Zákonnosť tohto rozhodnutia môže byť preskúmateľná súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho 
poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti. 
 
 
 
 
Príloha 
situácia územia so zakreslenými drevinami určenými na výrub  
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Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 33201/4644/2018/ZP/KMEA zo dňa 10.10.2018 sa doručí: 
 
Účastníkom konania 
1. Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 (žiadateľ) 
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. ŽPaMZ, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1  
3. OZ Naše Karpaty, Rozvodná ul. 11, 831 01 Bratislava 37 
4. OZ  Ochrana prírody Podunajska, Púpavová ul. 25, 841 04, Bratislava 4 
5. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova ul. č. 3/b, 811 06 Bratislava 1 
 
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti) 
6. SIŽP - inšpektorát ochrany prírody, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 
 
Co. 
7. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava , odd. ŽPaÚP - pre spis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Stanislav Winkler 

  zástupca starostu  
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje/linka: Mgr. A. Kmeťková/02/49253221, mail/adriana.kmetkova@banm.sk 
 


