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R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody a krajiny 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 čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, 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 zákona ods. 3 a v spojení s ods. 5, vydáva

s ú h l a s

žiadateľovi na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemku pare. č. 10160/8 v k. ú. Staré Mesto (Justičná ulica v 
Bratislave) v celkovej spoločenskej hodnote 4 749,71 €:

P. č. Druh dreviny Obvod kmeňa
Spoločenská

hodnota
Přirážkové indexy Spoločenská

hodnota
upravená1 2 4 5

1 Robinia pseudoacacia 151 cm 1 612 € 1 0,4 1 1,4 902,72 €

2 Robinia pseudoacacia 117 cm 1 336 € 1 0,1 1 1,4 187,04 €

3 Betula pendula 58 cm 599 € 0,9 0,1 1 1,4 75,48 €

4 Prunus sp. 15 cm 138 € 0,9 0,6 1 1,4 104,33 €

5 Prunus sp. 106 cm 1 198 € 0,9 0,4 1 1,4 603,80 €

6 Celtis occidentalis 32 cm 276 1 1 0,8 1,4 309,12 €

7 Robinia pseudoacacia 143 cm 1 612 € 1 0,4 1 1,4 902,72 €

8 Betula pendula 55 cm 599 € 0.9 0,4 1 1,4 301,90 €

9 Pinus nigra 73 cm 1 106 € 1,1 0,8 1 1,4 1 362,60 €

Celková spoločenská hodnota drevín 4 749,71 €

index e) 0,9

index f) 1,1

index a) 0-
0,4

index b) 0,4

index c) 0 ,6

index d) 0,8

index c) 0 ,6

index d) 0,8

index i) 1,4

index j) 1,5

ak ide o krá tkoveké dreviny, 

ak ide o d lhoveké  dreviny, 

ak je  drev ina  odum retá,

ak je  drevina poškodená a lebo je  iným spôsobom  znížená je j fyz io log ická  hodnota 
v rozpätí nad 60%  (ťažké  poškoden ie),

ak je  drevina poškodená a lebo je  iným  spôsobom  zn ížená je j fyz io log ická  hodnota 
v rozpätí 26 - 60%  (stredné poškoden ie),

ak je  drevina poškodená a lebo je  iným  spôsobom  znížená je j fyz io log ická  hodnota 
v  rozpätí 11 - 25%  (s labé poškoden ie),

ak je  jedn ozna čne  preukázaný nepriazn ivý  vp lyv  d rev iny  na sta tiku  ob jektov a 
budov a lebo drevín  a oh rozen ie  p revádzkyschopnosti inž in ie rskych sietí, 
za tienen ie  nad hodnoty povo lené  norm am i a spôsoben ie  nadm ernej vlhkosti 
obytných  a iných ob jektov
ak ide o drevinu z ná le tu a lebo vým ladkov a ak je j výsky t nie je  v  sú lade s 
využívan ím  konkrétne j p lochy územ ia,

ak ide o  d rev iny v  parkoch, vere jných  sadoch a záhradách, v  strom orad iach  
a lebo ak sú súčasťou  h is to rických  ja d ie r m ies t a cen trá lnych  m estských  zón, 

ak predstavu jú  taxóny a taxono idy  (d ruhy a ich  p rem en livé  form y) gu ľov itého , 
prev isnu tého a ve rtiká lneho tvaru  a taxóny s od lišnosťou  v tvare a farbe  lis tov a 
farbe  kvetov, a lebo  vzácne z h ľad iska  in trodukcie , pom aly rastúce  a zakrslé , alebo 
taxonom icky  a geogra ficky  vzácne
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Spoločenská hodnota drevín v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola vypočítaná podľa § 36 a príloh č. 
33 a 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V prípade, že sa hodnota indexu rovná 1, predmetný index nebol pre danú drevinu aplikovaný.

I. podľa § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu 
prírody a krajiny:
Výrub drevín žiadateľ vykoná:

a) po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
b) po ohlásení plánovaného výrubu, minimálne 7 dní pred jeho uskutočnením,
c) najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
d) prednostne v mimovegetačnom období t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca, v prípade 

výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného 
ornitologického posudku alebo inom jednoznačnom preukázaní toho, že na drevine určenej na výrub 
nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. 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:
Žiadateľ
1) uskutoční náhradnú výsadbu na svoje náklady v termíne do 24.05.2020 na pozemku pare. č. 10160/8 v 

k. ú. Staré Mesto (Justičná ulica v Bratislave) v rozsahu:
-  10 ks dreviny druhu Koelreuteria panniculata 'Fastigiata' s minimálnym obvodom kmeňa 17 -  20 cm 

a s minimálnou výškou nasadenia koruny 220 cm,
2) uskutoční náhradnú výsadbu na svoje náklady v termíne do 24.05.2020 na pozemkoch 

pare. č. 2237/1 a 2239 v k. ú. Staré Mesto (Tichá ulica v Bratislave) v rozsahu:
-  6 ks dreviny druhu Amelanchier lamarekii 'Ballerina' s minimálnou výškou 150 cm,

3) oznámi mestskej časti presný termín realizácie náhradnej výsadby 14 dní vopred,
4) oznámenie o uskutočnení náhradnej výsadby so situačným nákresom a dokladom o vynaložených 

finančných prostriedkoch na jej vykonanie doručí na konajúci správny orgán ochrany prírody,
5) zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín odo dňa výsadby drevín a jej kontroly orgánom ochrany prírody:

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, přihnojováním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,
f) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
g) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,
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 dreviny,

6) ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t. j. stromy svojím habitom 
zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným 
terminálnym vrcholom a súmernou korunou,

7) v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny 
v zmysle tohto rozhodnutia,



8) zabezpečí, že závlahová sonda bude z perforovanej flexibilnej hadice o priemere 100 mm a dĺžky 3,5 m, 
vyplnenej keramzitom frakcie 8 - 1 6  mm. Sonda bude uložená vodorovne okolo obvodu zemného balu 
stromu v hĺbke 30 cm pod povrchom zeme,

9) v prípade výskytu inžinierskych sietí vo výsadbovej jame alebo v jej blízkosti zabezpečí použitie fólie proti 
prerastaniu koreňov.

Všeobecné ustanovenia:
1) osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté,
2) v prípade dôvodov uvedených v § 89 zákona môže mestská časť súhlas zrušiť alebo zmeniť,
3) nesplnenie povinnosti, uloženej orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny, je možné 

sankcionovať v zmysle § 90 zákona.

O D Ô V O D N E N I E

Dňa 18.02.2019 požiadalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku pare. č. 10160/8 v 
k. ú. Staré Mesto (Justičná ulica v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1656 vlastníkom pozemku pare. č. 10160/8 v k. ú. Staré Mesto, na 
ktorom rastú predmetné dreviny, je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, teda žiadateľ o výrub, čím prirodzene odpadá povinnosť predloženia súhlasu 
vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku vyplývajúca z ustanovenia § 47 ods. 3 zákona.

V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona správny orgán zverejnil na svojej internetovej stránke 
dňa 20.02.2019 informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín 
rastúcich na pozemku pare. č. 10160/8 v k. ú. Staré Mesto (Justičná ulica v Bratislave) z dôvodu zlého 
zdravotného stavu drevín.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo 
orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach (Občianske združenie 
Hrad-Slavín, Mozartova 13, 811 02 Bratislava, Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia 
adresa: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, Občianske združenie Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava, Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom 
Meste, Bjôrnsonova 2, 811 05 Bratislava, Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 
841 05 Bratislava), je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky 
potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Miestny 
úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

V stanovenej lehote v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona elektronicky potvrdilo svoj záujem 
byť účastníkom v tomto správnom konaní Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa dňa
25.02.2019 a Občianske združenie Hrad-Slavín dňa 20.02.2019.

V správnom konaní Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa a Občianske združenie 
Hrad-Slavín postupovali podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona a preto s nimi správny orgán konal ako s účastníkmi 
konania.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa zároveň požadovalo zaslanie podkladov pred 
vydaním rozhodnutia.

Nakoľko mali všetci účastníci konania možnosť nahliadnuť do spisu pred miestnou ohliadkou 
spojenou s ústnym pojednávaním, počas nej a dva stránkové dni po nej, zasielanie podkladov rozhodnutia 
účastníkom konania a zúčastneným osobám by bolo v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 4 správneho 
poriadku a preto tejto požiadavke správny orgán nevyhovel.



Na základe žiadosti bola na deň 14.03.2019 listom č. 5891/10311/2019/DŽV/Cho zo dňa
27.02.2019 zvolaná miestna ohliadka spojená s ústnym pojednávaním, na ktorej sa zúčastnil zástupca 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava -  Ing. Michaela Korpová, zástupca Občianskeho 
združenia Hrad-Slavín -  pani Ľubica Muránska a zástupca mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto -  Ing. Ondrej Chott.

Na miestnej ohliadke bolo zistené, že všetky dreviny, ktoré sú požadované na výrub rastú v 
otvorenom vnútrobloku na rohu ulíc Justičná a Poľská. Strom č. 1 druhu Robinia pseudoacacia s obvodom 
kmeňa 151 cm rastie v náklone, v dôsledku čoho je jeho ťažisko vychýlené a má odhnitú bázu kmeňa. Strom 
je tiež výrazne preschnutý (80 -  90 %). Strom č. 2 taktiež druhu Robinia pseudoacacia, ktorého obvod kmeňa 
je 117 cm je v súčasnosti vyschnutý (100 %) a odumretý. Strom č. 3 druhu Betula pendula s obvodom kmeňa 
58 cm je taktiež vyschnutý (100 %) a odumretý. Strom č. 4 Prunus sp. s obvodom kmeňa 15 cm je čiastočne 
preschnutý (60 -  70 %) a má poškodenú bázu kmeňa. Ďalej strom s poradovým číslom 5 druhu Prunus sp., 
ktorého obvod kmeňa je 106 cm má výrazne zhoršený zdravotný stav, nakoľko kmeň stromu je práchnivý a 
silno napadnutý plodnicami a drevokazným hmyzom. Strom je rizikový, neperspektívny do budúcna a už 
v súčasnosti plnohodnotne neplní svoju estetickú a ekologickú funkciu. Strom č. 6 druhu Celtis occidentalis 
s obvodom kmeňa 32 cm je náletového charakteru a rastie v zápoji drevín druhu Taxus baccata. Strom 
č. 7 druhu Robinia preudoacacia s obvodom kmeňa 143 cm má viditeľné spráchnivené korene pri báze 
kmeňa a je výrazne preschnutý (70 %). Kmeň stromu je dutý a vo výške približne 6 m nad zemou má strom 
na kmeni veľkú ranu v dôsledku odlúpnutej kôry. Vitalita dreviny je výrazne znížená a preto je drevina naďalej 
do budúcna neperspektívna a taktiež riziková. Ďalej strom č. 8 druhu Betula pendula, ktorého obvod kmeňa 
predstavuje 55 cm rastie vo výraznom náklone, v dôsledku čoho je jeho ťažisko vychýlené. Strom má tiež na 
kmeni vo výške približne 2 m otvorenú ranu, v ktorej možno pozorovať prebiehajúce hnilobné procesy v dreve 
a ktorá strom v danom mieste oslabuje. Tento strom možno považovať taktiež za rizikový, nakoľko hrozí jeho 
vyvrátenie, prípadne zlomenie. Žiadateľ v rámci miestnej ohliadky pridal do svojej žiadosti o výrub strom 
č. 9 druhu Pinus nigra, ktorý rastie vo výraznom náklone na tom istom pozemku pare. č. 10160/8 v k. ú. Staré 
Mesto. Strom sa nachádza približne 6 m od priľahlého bytového domu a nakoľko je jeho ťažisko výrazne 
vychýlené, hrozí riziko jeho vyvrátenia a následného ohrozenia zdravia ľudí, alebo poškodenia majetku. 
Obvod všetkých drevín bol meraný vo výške 130 cm nad zemou. Všetky dreviny boli označené červenou 
farbou v spreji. Občianske združenie Hrad-Slavín súhlasí s výrubom všetkých drevín, ktoré sú súčasťou 
žiadosti a ktoré sú požadované na výrub.

Po preskúmaní všetkých relevantných skutočnosti sa konštatuje nasledovné:

Výrub jednotlivých drevín je požadovaný z dôvodu, že všetky dreviny, ktoré sú súčasťou žiadosti 
o výrub majú výrazne zníženú vitalitu, v dôsledku čoho sú neperspektívne do budúcna a už v súčasnosti 
plnohodnotne neplnia svoju ekologickú a estetickú funkciu. Žiadateľ plánuje uskutočniť náhradnú výsadbu 
z časti na pozemku, kde dôjde k výrubu drevín a z časti na pozemkoch pare. č. 2239 a 2237/1 v k. ú. Staré 
Mesto (Tichá ulica v Bratislave), nakoľko nie je možné uskutočniť náhradnú výsadbu v plnom rozsahu na 
pozemku, kde dôjde k výrubu drevín, nakoľko predmetný pozemok je už v súčasnosti vo väčšej miere 
prehustený a ďalšou nadmernou výsadbou by došlo k nežiadúcemu prehusteniu a následnému 
poškodzovaniu existujúcej zelene. Žiadateľ plánuje nahradiť neperspektívne a rizikové dreviny, ktoré sú 
požadované na výrub za mladé a perspektívne dreviny, ktoré budú plnohodnotne plniť svoje funkcie, ktoré 
budú každoročne naberať na kvalite, na rozdiel od vážne poškodených a neperspektívnych drevín.

Dreviny č. 2 a 3 sú v súčasnosti úplne vyschnuté a odumreté a dreviny č. 4, 5 a 7 majú výrazne 
zhoršený zdravotný stav, v dôsledku čoho sú neperspektívne do budúcna a nemožno predpokladať zlepšenie 
ich zdravotného stavu a kvality. Drevina č. 5 je silno napadnutá plodnicami Ohňovca slivkového (Phellinus 
pomaceus), ktorý je pôvodca bielej hniloby a ktorý spôsobuje odumieranie častí stromu. Dreviny č. 1 ,8  a 
9 majú výrazne vychýlené ťažisko a pri drevinách č. 1 a 8 možno badať taktiež výrazne zhoršenú vitalitu. 
Orgán ochrany prírody považuje tieto dreviny za rizikové, nakoľko rastú v otvorenom vnútrobloku, ktorý je 
voľne prístupný a kde sa každodenne pohybujú obyvatelia priľahlých bytových domov. Pri nepriaznivých 
klimatických podmienkach by mohlo dôjsť k statickému zlyhaniu týchto drevín a následne k ohrozeniu zdravia



ľudí, prípadne poškodeniu majetku. Strom č. 6 druhu Celtis occidentalis je náletového charakteru, ktorý je 
tiež neperspektívny na danom stanovišti, nakoľko vyrastá v hustom zápoji drevín druhu Taxus baccata. Po 
preskúmaní všetkých relevantných skutočností považuje orgán ochrany prírody výrub predmetných drevín 
za opodstatnený.

Orgán ochrany prírody určil žiadateľovi realizovať náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty 
drevín určených na výrub. Orgán ochrany prírody považuje tiež danú náhradnú výsadbu za dostatočnú 
kompenzáciu za dreviny určené na výrub, vzhľadom na ich zdravotný stav, nízku estetickú a ekologickú 
hodnotu a skutočnosť, že sú ohrozujúce pre svoje okolie.

Výrub drevín povolených týmto rozhodnutím v súlade s § 47 ods. 3 zákona po posúdení ekologických 
a estetických funkcií drevín a vplyvov na zdravie človeka posúdil správny orgán ako odôvodnený prípad.

Podľa vzrastu, stavu a umiestnenia drevín, overených správnym orgánom bola podľa § 36 a príloh 
č. 33 a 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
určená spoločenská hodnota drevín povolených týmto rozhodnutím na výrub na 4 749,71 €.

Dreviny rastú na území, na ktoré sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona, kde výrub 
drevín nie je činnosťou zákonom zakázanou. Výrub drevín nie je podľa zákona v rozpore s územnou a ani 
druhovou ochranou.

Toto rozhodnutie bolo vydané minimálne po uplynutí dvoch stránkových dní odo dňa konania 
miestnej ohliadky spojenej s ústnym pojednávaním. V týchto dňoch bolo všetkým účastníkom konania 
umožnené nazrieť do spisu, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia.

Vzhľadom na skutočnosti zistené v správnom konaní, mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla 
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa na 
žiadateľa vzťahuje oslobodenie od platby správneho poplatku.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho oznámenia, na mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto, prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1,
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia adresa: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, 
Občianske združenie Hrad-Slavín, Mozartova 13, 811 02 Bratislava.

Na vedomie:
SIŽP -  Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 
831 01, Bratislava,
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.

ng. arcn. Zuzana Aufrichtbvá
starostka mestskej časti


