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Ľ # /

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody 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 Bratislavy, 
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 ods. 3 zákona, 
vydáva

s ú h l a s

žiadateľovi na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku pare. č. 7662 v k.ú. Staré Mesto (park na Námestí 
Slobody v Bratislave) v celkovej spoločenskej hodnote dreviny 312,31 €:

P.č. Druh dreviny Obvod kmeňa (cm) Spoločenská 
hodnota (€)

Přirážkové indexy Spoločenská hodnota 
upravená (€)1 2 5

1 Tilia cordata 48 507 1,1 0,4 1,4 312,31
Celková spoločenská hodnota dreviny 312,31

přirážkový index e) 0 ,9

přirážkový index f) 1,1

p řirážkový index a) 0-
0,4

p řirážkový index b) 0,4

p řirážkový index c) 0,6

p řirážkový index d) 0,8

p řirážkový index i) 1,4

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  zn ížená 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  zn ížená je j fyz io log ická  hodnota 
v  rozpätí 11 -  25%  (slabé poškoden ie),

ak ide o d rev iny v parkoch, vere jných  sadoch a záhradách, v  s trom oradiach 
a lebo ak sú súčasťou  h is to rických ja d ie r m iest a cen trá lnych  m estských zón,
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I. podľa § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu 
prírody a krajiny:

Vvrub dreviny žiadateľ vvkoná:
a) po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
b) 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,

c) najneskôr do decembra 2019.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

Žiadateľ
1) uskutoční náhradnú výsadbu na svoje náklady v termíne bezprostredne po výrube dreviny, najneskôr 

však do decembra 2019 na pozemku pare. č. 7776/9 v k. ú. Staré Mesto (Námestie Slobody v Bratislave) 
v rozsahu:

> 2 ks drevín druhu Liriodendron tulipifera s minimálnym obvodom kmeňa 1 7 - 2 0  cm,

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

finančných prostriedkoch na jej vykonanie doručí na konajúci správny orgán ochrany prírody,
4) 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 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,

5) 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,

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



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 a krajiny v súhlase na výrub dreviny, je možné 

sankcionovať v zmysle § 90 zákona.

O D Ô V O D N E N I E

Dňa 12.10.2018 požiadalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava 1, o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku pare. č. 7662 
v k.ú. Staré Mesto (park na Námestí Slobody v Bratislave) z dôvodu, že drevina má narušenú vitalitu 
a stabilitu a preto je ohrozujúca.

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

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1656 vlastníkom pozemku pare. č. 7662 v k.ú. Staré Mesto, na 
ktorom predmetná drevina rastie, je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava 1, 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 
informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na 
pozemku pare. č. 7662 v k.ú. Staré Mesto (Námestie Slobody v Bratislave) z dôvodu, že drevina je výrazne 
poškodená, má odumreté pletivá a kmeň od bázy je rozštiepený. Vitalita a stabilita sú vysoko narušené. 
Drevina je nebezpečná.

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, doručovacia adresa Mozartova 13, 811 02 Bratislava, občianske združenia Nádej pre Sad Janka 
Kráľa, doručovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, občianske združenie Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava, Mestský výbor Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1, Občianska iniciatíva za zachovanie životného 
prostredia v Starom Meste, Bjôrnsonova 2, 811 05 Bratislava, Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 
541 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, doručovacia 
adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, občianske združenie Hrad-Slavín, doručovacia adresa 
Mozartova 13, 811 02 Bratislava a občianske združenie Občianska iniciatíva za zachovanie životného 
prostredia v Starom Meste, Bjôrnsonova 2, 811 05 Bratislava.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa a občianske združenie Občianska iniciatíva za 
zachovanie životného prostredia v Starom Meste zároveň požadovali zaslanie podkladov pred vydaním 
rozhodnutia.

Nakoľko všetci účastníci konania mali 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 
zákona, preto tejto požiadavke správny orgán nevyhovel.

Na deň 22.11.2018 bola zvolaná miestna ohliadka spojená s ústnym pojednávaním, ktorej sa 
zúčastnili Ing. Michaela Korpová z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a pani 
Katarína Nováková z občianskeho združenia Hrad-Slavín.

Na miestnej ohliadke sa zistilo, že posudzovaná drevina druhu Tilia cordata s obvodom kmeňa 
meraným vo výške 130 cm 48 cm rastie na verejnom priestranstve -  v parku na križovatke ulíc Štefanovičova 
-  Námestie Slobody. Drevina vysychá, na kmeni sa nachádzajú odumreté pletivá a je napadnutá 
drevokazným hmyzom. Rastie v miernom náklone. Náhradná výsadba sa uskutoční na pozemku vlastníka 
(žiadateľa) na pozemku pare. č. 7776/9. Zástupca žiadateľa upozornil na skutočnosť, že hrozí vyvrátenie 
dreviny.

Po preskúmaní žiadosti a zistení z miestnej ohliadky správny orgán konštatuje:

Posudzovaná drevina druhu Tilia cordata sa nachádza na verejnom priestranstve, teda na mieste 
voľného pohybu osôb. Drevina má výrazne zhoršený zdravotný stav -  vysychanie, odumreté tkanivá, 
drevokazný hmyz. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán ochrany prírody konštatuje, že predmetná 
drevina predstavuje riziko ohrozenia zdravia príp. poškodenia majetku. Existuje tiež riziko, že z napadnutej 
dreviny sa bude drevokazný hmyz šíriť do priestoru a ohrozovať ďalšie dreviny. Posudzovaná drevina už 
neplní svoju estetickú funkciu, do budúcnosti nie je perspektívna a bude plnohodnotne nahradená.

Na základe vyššie uvedených skutočností považuje správny orgán výrub dreviny za odôvodnený 
a určil primeranú náhradnú výsadbu v zmysle § 48 zákona na pozemku žiadateľa. Náhradná výsadba bola 
určená po dohode so žiadateľom.

Podľa vzrastu, stavu a umiestnenia dreviny, 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 dreviny povolenej týmto rozhodnutím na výrub 312,31 €.

Drevina rastie v území, na ktoré sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona, kde výrub 
drevín nie je činnosťou zákonom zakázanou. Výrub dreviny nie je podľa zákona v rozpore s územnou 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.



P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 
21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 
ulica č. 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých 
riadnych opravných prostriedkov.

Ing/arcm  Zuzana Aufrichto
sjtafostka mestskej častr

Doručuje sa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1, 
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, doručovacia adresa MVSZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava,
OZ Hrad - Slavín, doručovacia adresa Mozartova 13, 811 02 Bratislava,
OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, Bjôrnsonova 2, 811 05 
Bratislava,

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


