
0I3Ad00d03tiU

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

č. 177/657/2019/RRŽP/JO Bratislava 23. 01. 2019

R O Z H O D N U T I E

M AG ISTRÁT HL. M. SR BR ATISLAW Y

-  8 - 02 -  2019

Prílohy / fish

Mestská časť Bratislava -  Vrakuňa ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny (ďalej len ..správny orgán") podľa § 69 p í sni. a) d) e) a f) 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 Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (ďalej len 
„žiadateľ") zo dňa 17. 07. 2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 
a § 82 ods. 12 zákona, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú li 1 a s

žiadateľovi na výrub Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 211 cm na pozemku registra 
„E" KN parcelné č. 264/2 v katastrálnom území Vrakuňa, Pi  n us nigra  s obvodom kmeňa 35, 33, 
25 a 55 cm na pozemku registra „E"-KN parcelné č. 306 v katastrálnom území Vrakuňa, Acer 
pseudoplatanus s obvodom kmeňa 103 cm na pozemku registra „C“-KN parcelné č. 1144 
v katastrálnom území Vrakuňa, Acer platanoides s obvodom kmeňa 107 a 41 cm na pozemku 
registra „E"-KN parcelné č. 250 v katastrálnom území Vrakuňa, Picea abies s obvodom kmeňa 
27 cm na pozemku registra „E"-KN parcelné č. 764/10 v katastrálnom území Vrakuňa, Betula 
pendula  s obvodom kmeňa 80 cm na pozemku registra „E"-KN parcelné č. 425/2 v katastrálnom 
území Vrakuňa a Acer platanoides s obvodom kmeňa 58 cm na pozemku registra „E"-KN 
parcelné č. 424/2 v katastrálnom území Vrakuňa.

Dreviny určené na výrub sú zakreslené v prílohe: Mapa, kde sa nachádzajú dreviny č. 1- 11. 
Príloha je  neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona urču je  bližšie podm ienky vykonania výrubu, 
zabezpečujúce och ranu  p ríro d y  a k ra jiny :

1. Výrub možno uskutočniť mimo vegetačného obdobia, t. j. od 1. ok tóbra  do 31. m arca 
kalendárneho roka.

2. 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.
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3. Žiadateľ je  povinný zabezpečiť, aby všetky práce so zeleňou boli zrealizované odborne 
spôsobilou firmou v súlade s platnými právnymi predpismi -  Zákonom č. 543/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny, S TN 83 7010 Ochrana prírody, 
ošetrovanie a udržiavanie stromovej vegetácie.

4. Žiadateľ je  povinný chrániť ostávajúcu zeleň.
5. Toto rozhodnutie platí do 31. 03. 2021.

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá povinnosť náhradnej výsadby vo výške 
spoločenskej hodnoty dreviny 2587,89 €.

a) žiadateľ uskutoční na svoje náklady do pol roka od výrubu, najneskôr do 31. 03. 2021 
primeranú náhradnú výsadbu 3 ks Acer rubrum 'October Glory 15- 16 cm
na pozemku registra „C“ -KN parcelné č. 3684/1 v katastrálnom území Vrakuňa, 1 ks Acer 
rubrum October Glory 15- 16 cm na pozemku registra „E“ -KN parcelné č. 283/1 
v katastrálnom území Vrakuňa, 3 ks Acer rubrum October Glory' 15- 16 cm 
na pozemku registra „C" -KN parcelné č. 3684/2 v katastrálnom území Vrakuňa a 4 ks 
Pyrus caleryana Chanticleer 15- 16 cm na pozemku registra „C“ -KN parcelné 
č. 3686/1 v katastrálnom území Vrakuňa.

Spoločenská hodnota drevín požadovaných na výrub je  vyčíslená podľa Vyhlášky č. 24/2003 Z. 
z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“).

Číslo druh 
podľa mapy dreviny

obvod 
kmeňa v cm

spoločenská 
hodnota v €

přirážkové 
indexy -súčin

spol. hodnota 
upravená indexom

1 Robinia pseudoacacia 211 2073 b),c), d), i) 557,22 €
2 Pinus nigra 35 369 c), d), f), i) 272,76 €
3 Pinus nigra 33 369 c), d), f), i) 272,76 €
4 Acer pseudoplatauns 103 1198 b), c), f), i) 442,78 €
5 Acer platanoides 107 1198 a), f), i) 0,00 €
6 Picea abies 27 322 a), 0 90,16 €
7 Pinus nigra 25 299 c), d), f), O 221,02 €
8 Pinus nigra 55 829 c), d), f), i) 612,80 €
9 Betula pendula 80 783 a), i), c), e) 118,396
10 Acer platanoides 41 415 a), 0 , O 0,00 6
11 Acer platanoides 58 599 a), 0 , i) 0,00 6

b) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadenie,
c) oznámi konajúcemu správnemu orgánu vykonanie náhradnej výsadby.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka 
konania alebo z vlastného podnetu tento 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

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa prijala dňa 23.07.2018 žiadosť Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava o vydanie súhlasu 
na výrub 6 drevín. Neskôr bolo na obhliadke zistené, že predmetom konania je  ďalších 5 drevín. 
Celkovo boli do žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu zlého zdravotného 
a neestetického stavu zahrnuté tieto dreviny: Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 211 cm 
na pozemku registra „E“-KN parcelné č. 264/2 v katastrálnom území Vrakuňa, Pinus nigra 
s obvodom kmeňa 35, 33, 25 a 55 cm na pozemku registra „E‘4-KN parcelné č. 306 
v katastrálnom území Vrakuňa, Acer pseudoplatanus s obvodom kmeňa 103 cm na pozemku



registra „C“-KN parcelné č. 1144 v katastrálnom území Vrakuňa, Acer platanoides s obvodom 
kmeňa 107 a 41 cm na pozemku registra „E4i-KN parcelné č. 250 v katastrálnom území Vrakuňa, 
Picea abies s obvodom kmeňa 27 cm na pozemku registra „E“-KN parcelné č. 764/10 
v katastrálnom území Vrakuňa, Betula pendula s obvodom kmeňa 80 cm na pozemku registra 
„E“-KN parcelné č. 425/2 v katastrálnom území Vrakuňa a Acer platanoides s obvodom kmeňa 
58 cm na pozemku registra „E“-KN parcelné č. 424/2 v katastrálnom území Vrakuňa.

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa listom č. 2003/7836/2018/RRŽP/JO zo dňa
22 .0 8 .2 0 1 8  zverejnila na svojej intemetovej stránke informáciu o začatí správneho konania
podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci výrubu drevín. V zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť 
účastníkom konania potvrdilo elektronickým podaním dňa 30. 08. 2018 Občianske združenie 
Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava.

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa listom č. 2003/8891/2018/RRŽP/JO zo dňa
05. 09. 2018 v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku oznámila začatie konania vo veci výrubu 
drevín všetkým známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku 
nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

Správny orgán vykonal dňa 20. 09. 2018 ústne pojednávanie spojené s miestnou 
ohliadkou drevín, ktorých výrub sa požaduje. Zistilo sa, že dôvodom na výrub drevín je  ich zlý 
zdravotný a neestetický stav. Na obhliadke boli do predmetu konania pridané ďalšie dreviny 
z dôvodu ich veľmi zlého zdravotného stavu. Väčšina drevín bola vyschnutá, odumierajúca 
a neperspektívna. Z ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou drevín bola 
zhotovená zápisnica a prezenčná listina.
Z vyššie vymenovaných dôvodov je  výrub drevín opodstatnený.

Dreviny boli posúdené po stránke ekologickej, estetickej a zdravotnej a označené reflexnou 
oranžovou farbou vo výške 130 cm, ako aj tesne nad koreňovým nábehom, aby nedošlo 
k zámene.

Spoločenská hodnota drevín, ktorých výrub sa požaduje, bola ovplyvnená přirážkovými 
indexmi v zmysle prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.: 
hodnota indexov je:

a) 0- 0,4 -  ak je  drevina odumretá,
b) 0,4 -  ak je  drevina poškodená alebo je  iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota 

v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie),
c) 0,6 -  ak je  jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov 

alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty 
povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov,
- ak je  drevina poškodená alebo je  iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota

v rozpätí 26 -  60 % (stredné poškodenie),
d) 0,8 -  ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je  v súlade 

s využívaním konkrétnej plochy územia,
- ak je  drevina poškodená alebo je  iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota

v rozpätí 11 -  25 % (slabé poškodenie),
e) 0,9 -  ak ide o krátkoveké dreviny,
f) 1,1 -  ak ide o dlhoveké dreviny,
i) 1,4 - dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo, historických 

jadrách miest a centrálnych mestských zón.

Na základe skutočnosti uvedených v odôvodnení a vzhľadom na to, že výrub sa uskutoční 
v zastavanom území obce, rozhodol správny orgán tak, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.



Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku 
do 15 dní od jeho doručenia podaním na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. 
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.

JU D r. Ing. M artin  K u ru c  
starosta

Príloha: Mapa, kde sa nachádzajú dreviny č. 1-11 

Doručuje sa:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
2. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b. 811 06 Bratislava
3. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, Ix do spisu

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, OŽP a mestskej zelene, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. SIŽP, inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Vybavuje : Ing. Oravczová/ 32 37 35 74



id Druh Obvpd v cn

1 Robinia pseudoacacia 2U
2 Pinus nigra

3 Pinus nigra 35

4 Acer pseudoplatanus 103

5 Acer platanoides 107

6 Picea abies 27
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