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ROZHODNUTIE  

 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo 

veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 

zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom 

Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl. 69, na základe žiadosti Hlavného mesta SR 

Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 1, IČO 00 603 481 (ďalej 

len „žiadateľ“), podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní vydáva  

s ú h l a s  

na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku p.č. 1351, reg. C-KN v k.ú. Dúbravka. Vlastníkom 

pozemku je žiadateľ.  

Výsledná spoločenská hodnota dreviny: 

Por. 

č. v 

texte 

Druh 

Obvod 

kmeňa 

v cm 

Spoločenská 

hodnota 

Prirážkový index Výsledná 

spoločenská 

hodnota v € vek areál  poškodenie 

2 
Tuja západná                         

(Thuja occidentalis) 
121 1796 0,9 1,2 0,1 193,96 

Spoločenská hodnota stromu spolu: 193,96 

Obvod kmeňa dreviny je meraný pod rozkonárením. Neoddeliteľnou súčasťou tohto 

rozhodnutia je situačný nákres, v ktorom je zakreslená drevina, výrub ktorej je predmetom 

tohto povolenia. Drevina bola označená oranžovou farbou.  

 

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu 

prírody a krajiny: 

1. Výrub drevín uskutoční žiadateľ až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

najmä v čase vegetačného pokoja (1. október – 31. marec). 

2. Dreviny rastúce v blízkosti realizovaného výrubu zostanú zachované a nesmú byť 

poškodené. 
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3. V prípade výrubu vo vegetačnom období, je žiadateľ povinný zabezpečiť 

ornitologický posudok dokazujúci, že na drevinách určených na výrub, nehniezdi 

chránený druh. Stanovisko musí byť vypracované najviac 7 dní pred realizáciou 

výrubu a musí byť pred výrubom predložené správnemu orgánu ochrany prírody. 

4. Toto rozhodnutie je platné 1 rok od nadobudnutia právoplatnosti. 

5. Žiadateľ je povinný si dať potvrdiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na tunajšom 

úrade. 

 

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ukladá 

žiadateľovi náhradnú výsadbu za nasledovných podmienok: 

1. Uskutočniť na pozemku s p. č. 1351, reg. C-KN v k. ú. Dúbravka, náhradnú výsadbu 1 

ks vzrastlej dreviny druhu Liriodendron tulipifera s obvodom kmeňa 16-18 cm.  

2. Výsadbu žiadateľ uskutoční najneskôr do 31.03.2021.  

3. Žiadateľ zabezpečí starostlivosť a údržbu o novovysadenú drevinu podľa § 47 ods. 2 

zákona. 

4. Drevina bude mať po vysadení nainštalované 2 ks závlahových sond a bude ukotvená 

tromi kolmi. 

5. Starostlivosť bude zabezpečená v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných 

úprav v krajine a STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrenie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie.  

6. Pred výsadbou žiadateľ zabezpečí, aby bola drevina vysadená mimo inžinierskych 

sietí a ich ochranných pásiem, v dostatočnej vzdialenosti od budov a chodníkov.  

7. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby 

do 30 dní po realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania náhradnej 

výsadby. 

8. V prípade, že žiadateľ nestihne vykonať náhradnú výsadbu v stanovenom termíne, 

požiada správny orgán o predĺženie určeného termínu na realizáciu náhradnej 

výsadby, najneskôr však 30 dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí.  

 

 

V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a 

 

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci orgán na návrh účastníka konania, 

alebo z vlastného podnetu súhlas zmeniť alebo zrušiť.  

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu 

nedotknuté. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 

814 99 Bratislava, IČO 00 603 481 zo dňa 17.12.2018, začala mestská časť Bratislava–

Dúbravka konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
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o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien na výrub 4 ks drevín rastúcich na 

pozemku p. č. 1351, reg. C-KN v k. ú. Dúbravka, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Žiadateľ 

požiadal o výrub 4 ks drevín, z dôvodu zlého zdravotného a estetického stavu drevín.  

 V zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku, informovala mestská časť Bratislava-

Dúbravka verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli správneho orgánu 

a prostredníctvom internetovej stránky mestskej časti Bratislava–Dúbravka v termíne od 

18.12.2018 do 02.01.2019. V zákonom stanovenej lehote sa do konania prihlásilo Občianske 

združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, doručovacia adresa 

Godrova 3/b, 811 06 B ratislava. 

 Listom ŽP-233/53/2019/KK boli účastníci konania oboznámení o začatí správneho 

konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, nariadenia miestnej obhliadky, vyzvaní na 

vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia.  

 Dňa 24.01.2019 bola vykonaná miestna obhliadka drevín. Obhliadky sa za žiadateľa 

Hlavné mesto SR Bratislava zúčastnila Ing. Barbora Slabeciusová PhD. Občianske združenie 

Nádej pre Sad Janka Kráľa sa obhliadky nezúčastnilo. Na miestnej obhliadke správny orgán 

preveril druh drevín, zdravotný stav, obvod kmeňa a prevádzkovú bezpečnosť drevín, o čom 

vyhotovil záznam a fotodokumentáciu.  

 Strom č. 1 tuja západná (Thuja occidentalis) rástla na pozemku p.č. 1351, reg. C-KN 

v k.ú. Dúbravka. Na miestnej ohliadke zástupkyňa žiadateľa uviedla skutočnosť, že tuja bola 

v takom zlom zdravotnom stave, že drevinu vyrúbali z dôvodu bezprostredného ohrozenia 

zdravia a života človeka a túto skutočnosť oznámili oddeleniu životného prostredia, 

Okresnému úradu so sídlom na Tomášikovej 46, 810 05 Bratislava v zmysle § 47 ods. 4 

písmena d) a ods. 6. Túto skutočnosť nám žiadateľ oznámil aj listom na vedomie MAG 

44663/2019, ktorý je súčasťou spisu.   

 Strom č. 2 tuja západná (Thuja occidentalis) má obvod kmeňa pod rozkonárením 121 

cm. Drevina je na 90% suchá a rastie v areáli pedagogicko-psychologického centra. 

Koeficient poškodenia zdravotného stavu dreviny (ďalej len „SH“) je 0,1.  

 Stromy č. 3 a 4 tuje západné (Thuja occidentalis) majú obidve obvod kmeňa vo výške 

130 cm nad zemou 39 cm. Tuje rastú v areáli pedagogicko-psychologického centra. Dreviny 

sú úplne suché. SH je 0,1. Podľa § 47 ods. 4 písmena a), zákona sa súhlas na výrub týchto 

drevín nevyžaduje. 

 Spoločenská hodnota dreviny, výrub ktorej je predmetom tohto povolenia, je  

stanovená na 193,96 € na základe prílohy č. 33 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003, v znení 

neskorších dodatkov, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.  

Na základe stanovenej spoločenskej hodnoty dreviny konajúci správny orgán určil 

žiadateľovi povinnosť uskutočniť na pozemku p. č. 1351 C-KN v k. ú. Dúbravka, náhradnú 

výsadbu vzrastlej dreviny v počte 1 ks druhu Liriodendron tulipifera s obvodom kmeňa 16-18 

cm. Žiadateľ uskutoční náhradnú výsadbu do 31.03.2021.  

 

Ako podklady pre vydanie rozhodnutia správny orgán preskúmal:  

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  

- kópiu katastrálnej mapy  

- kópia listu vlastníctva č. 847 
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- záznam z terénnej obhliadky  

- oznámenie o výrube na Okresnom úrade – list MAG 44663/2019 

- fotodokumentácia zo dňa: 24.01.2019 

- výpočet spoločenskej hodnoty dreviny podľa vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

- komentovaný výklad zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  

  

Na predmetné územie sa vzťahuje I. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 

zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a predmetná činnosť nepredstavuje činnosť v 

území zakázanú.  

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom 

území obce, rozhodol starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka, tak ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

P o u č e n i e  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/ 

1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán. Toto 

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       RNDr. Martin Zaťovič  

                                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 1x situačný nákres  

 

Doručuje sa  :  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava  

2. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 


