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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci ochrany 

prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 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 o ochrane prírody“), 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 1 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 17.06.2020 o vydanie 

súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods.1 a § 82 ods. 12 zákona, v súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“)     

   

  s ú h l a s í    s   v ý r u b o m 

 

5 ks stromov – 2 ks Betula Pendula s obvodom kmeňa 62 cm a 77 cm, rastúcich na pozemku                                     

„C“-KN, parcelné č. 3562/1, druh pozemku ostatná plocha a 3 ks Pinus nigra                                          

s obvodom kmeňa 110 cm, 127 cm a 168 cm, rastúcich na pozemku „C“-KN,  parcelné                         

č. 1238, druh pozemku ostatná plocha, a 4 ks krov – 1 ks  Rosa canina L. s plošnou výmerou       

15 m2, výškou 3 m, 1 ks Sambucus nigra L. s plošnou výmerou 9 m2, výškou 4 m a 2 ks Juniperus 

communis L. s plošnou výmerou 12 m2, výškou 1,5 m a plošnou výmerou 10 m2, výškou 1,5 m,  

rastúcich na pozemku „C“-KN,  parcelné č. 1238, druh pozemku ostatná plocha, umiestnenie                              

na pozemku 1, v k. ú. Vrakuňa. Dreviny určené na výrub sú zakreslené v prílohe č. 1 – Lokalizácia 

drevín, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  

Por. 

č. na 

mape 

Latinský názov 
Slov. 

názov 

Obvod 

kmeňa/ 

výmera a 

výška  

Spoloč. 

hodnota 
Prirážkový index 

Spoloč. hodnota 

upravená 

      
  

  
  vek poškodenie   

1 Betula Pendula 
breza 

previsnutá  
62 cm 691,00 € 0,9 0,3 186,57 € 



2 Betula Pendula 
breza 

previsnutá 

                         

77 cm 

 

783,00 € 0,9 0,4 281,88 € 

3 Pinus nigra  
borovica 

čierna 
127 cm 1 796,00 €  1,1 

                               

1 

                                           

1 975,60 € 

4 Pinus nigra  
borovica 

čierna 
110 cm 1 520,00 € 1,1 1 1 672,00 € 

5 Pinus nigra  
borovica 

čierna 
168 cm 2 349,00 € 1,1 1 2 583,90 € 

6 Rosa canina L. 
ruža 

šípová   
15 m2, 3 m 276,00 € 0,9 0,8 198,72 € 

7 Sambucus nigra L. 
baza 

čierna 
9 m2, 4 m 276,00 € 0,9 0,8 198,72 € 

8 
Juniperus 

communis L. 

borievka 

obyčajná 
10 m2, 1,5 m 184,00 € 0,9 0,8 132,48 € 

9 
Juniperus 

communis L. 

borievka 

obyčajná    
12 m2, 1,5 m 184,00 € 0,9 0,8 132,48 € 

Spolu  7 362,35 € 

 

 Spoločenská hodnota dreviny požadovanej na výrub je vyčíslená podľa Vyhlášky MŽP SR 

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.“).  

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody ukladá orgán ochrany prírody tieto 

podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

 

1. Výrub drevín sa uskutoční na náklady žiadateľa.  

2. Žiadateľ môže výrub uskutočniť  po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia                                

a po vyznačení drevín určených na výrub. 

3. Výrub možno uskutočniť mimo vegetačného obdobia,  t. j.  od 1. októbra do 31. marca 

kalendárneho roka.  

4. 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. 

5. Dva týždne pred výrubom drevín žiadateľ kontaktuje Mestskú časť – prvostupňový orgán 

ochrany prírody, ktorý opätovne vyznačí dreviny určené na výrub, aby nedošlo k výrubu 

nepovolených drevín. 

6. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce so zeleňou boli realizované odborne 

spôsobilou firmou v súlade s platnými právnymi predpismi – Zákonom č. 543/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny, STN 83 7010 Ochrana prírody, 

ošetrovanie a udržiavanie stromovej vegetácie.  

7. Pri výrube drevín žiadateľ musí zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov, aby 

nedošlo k ohrozeniu zdravia osôb ani k poškodeniu majetku. 

8. Žiadateľ je povinný chrániť ostávajúcu zeleň.  

9. Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú s platnosťou do 31.03.2022. 



II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody ukladá orgán ochrany prírody povinnosť 

primeranej náhradnej výsadby: 

 

1. Žiadateľ uskutoční na svoje náklady, najneskôr 12 mesiacov od výrubu, primeranú 

náhradnú výsadbu pozostávajúcu z výsadby 34 ks stromov – 14 ks Zelkova serrata                     

s obvodom kmeňa 21 - 25 cm na pozemku registra „C“-KN, parcelné č. 1238,                                         

6 ks Zelkova serrata s obvodom kmeňa 21 - 25 cm na pozemku registra „E“-KN, parcelné 

č. 134, 6 ks Platanus x acerifolia s obvodom kmeňa 17 - 20 cm a 6 ks Quercus robur 

na pozemku registra „C“-KN, parcelné č. 3669/1, 2 ks Salix alba L. s obvodom kmeňa         

17 - 20 cm na pozemku registra „E“-KN, parcelné č. 1193/1 a 4 ks krov – Cotoneaster 

s plošnou výmerou 5 m2, výška 1 m na pozemku registra „E“-KN, parcelné č. 1193/1 

(Toplianska 10) v k. ú. Vrakuňa. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu 

žiadateľ zrealizuje dosadenie. 

 

2. Žiadateľ zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín v zmysle § 47 ods. 2 zákona: 

a) vytvorením  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 stromov ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 

5 cm, s priečnym latovaním 3-krát v hornej časti pod nasadením koruny, a to po dobu 

najviac tri roky od výsadby, 

d) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie, 

e) kyprením, hnojením, 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 dreviny, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, 

i) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, 

j) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny. 

3. Žiadateľ oznámi konajúcemu správnemu orgánu vykonanie náhradnej výsadby                              

do 30 kalendárnych dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania 

uloženej náhradnej výsadby. 

4. V prípade, že žiadateľ nestihne zrealizovať náhradnú výsadbu do termínu určeného                               

v rozhodnutí, požiada správny orgán o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej 

výsadby, najneskôr však 30 kalendárnych dní pred ukončením termínu určeného                                       

v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby, inak mu bude uložená pokuta v zmysle                          

§ 90 ods. 2 písm. f) zákona.         

 

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 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. Nesplnenie povinnosti, 

uloženej orgánom ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub drevín, je možné sankcionovať                         

v zmysle § 90 zákona.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala dňa 17.06.2020 žiadosť od Hlavné mesta 

Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 o vydanie súhlasu 

na výrub 4 ks drevín - 3 ks brezy previsnutej (Betula Pendula) s obvodom kmeňa 62 cm, 77 cm, 

75 cm, a 1 ks jedle bielej (Abies alba) s obvodom kmeňa 125 cm. Dreviny rastú na pozemku                   

„C“-KN parcelné č. 3562/1, druh pozemku ostatná plocha a 1150/1, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, umiestnenie na pozemku 1, v katastrálnom území Vrakuňa. Dôvodom na výrub 

bol „zlý zdravotný stav (jedná sa o suché stromy). Podnet na výrub zaslala mestská časť 

Bratislava-Vrakuňa. Stav stromov bol zároveň konštatovaný počas obhliadky v teréne dňa 

09.06.2020.“ Súčasťou žiadosti bola fotodokumentácia a lokalizácia drevín v rámci parcely. Podľa 

Čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1095 je vlastníkom pozemku Hlavné mesto SR Bratislava, 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, teda žiadateľ, doloženie súhlasu s výrubom drevín                        

v zmysle ustanovenia § 47 ods. 3 zákona nebolo potrebné.  

 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa listom č. 795/6671/2020/RŽP/RM zo dňa 17.06.2020 

zverejnila na svojej internetovej stránke www.vrakuna.sk informáciu o začatí správneho konania 

podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci výrubu drevín.  

Listom č. 765/6851/2020/RŽP/RM boli účastníci konania oboznámení o začatí správneho 

konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, nariadení miestnej obhliadky, vyzvaní                                     

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia. 

 Správny orgán vykonal dňa 14.07.2020 ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou 

drevín, ktorých výrub sa požadoval. Z jeho priebehu bol vyhotovený zápis, prezenčná listina                       

a fotodokumentácia. Na miestnej obhliadke zastupoval Hl. m. SR BA Ing. Tomáš Pavelka. 

Vykonalo sa meranie obvodu kmeňa stromov a  zistil sa ich zdravotný stav. Obvod kmeňa dreviny 

č. 1 a č. 2 - Betula pendula korešpondoval s údajom v žiadosti – 62 cm a 77 cm, rovnako aj 

zdravotný stav – suché dreviny. Drevina č. 3 a 4 – Betula pendula  s obvodom kmeňa 75 cm  

a Abies alba  s obvodom kmeňa 125 cm  sa na mieste nenachádzali. Drevinu č. 3 odstránila 

neznáma osoba a drevina č. 4 sa zlomila (išlo o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života 

človeka). Do konania sme na návrh žiadateľa pri miestnej obhliadke pribrali z dôvodu výsadby 

novej aleje ďalšie dreviny - 3 ks Pinus nigra s obvodom kmeňa 127 cm, 110 cm a 168 cm, a 4 ks 

krov – 1 ks Rosa canina L. s plošnou výmerou 15 m2, výškou 3 m, 1 ks Sambucus nigra L. 

s plošnou výmerou 9 m2, výškou 4 m a 2 ks Juniperus communis L. s plošnou výmerou 10 m2, 

výškou 1,5 m  a 12 m2, výškou 1,5 m rastúcich na pozemku „C“-KN,  parcelné č. 1238, druh 

pozemku ostatná plocha, ktorý je podľa Čiastočného výpisu z lista vlastníctva č. 1327                                         

vo vlastníctve žiadateľa. Zdravotný stav borovíc bol dobrý. Zdravotný stav krov – mierne 

preschnuté, znížená fyziologická hodnota. Žiadateľ trval na uvedenom v žiadosti, nedoplnil žiadne 

ďalšie dôvody na výrub, na mieste súhlasil s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a mal 

možnosť sa k nim, i k spôsobu ich zisťovania vyjadriť, prípadne navrhnúť ich doplnenie podľa 



ustanovení § 33 ods. 2 správneho poriadku. Námietky žiadateľ nepodal a súhlasil s náhradnou 

výsadbou na pozemku registra „C“-KN, parcelné č. 1238 a 3669/1 a „E“-KN, parcelné č. 1193/1 

a 134 v k. ú. Vrakuňa.  

 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 prirážkovými 

indexmi v zmysle prílohy č. 33 a 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. a ich hodnota je nasledovná:  

a)  0,3 –  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) 

d) 0,8  –  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 

 

 Pri nariadení náhradnej výsadby bral správny orgán do úvahy skutočnosť,                                  

že novovysadené dreviny sú perspektívne a hodnotné.  

 Na žiadateľa sa podľa § 4 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení 

neskorších predpisov vzťahuje oslobodenie od správneho poplatku. 

 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. 

 

P o u č e n i e 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, 

najneskôr do 15 dní odo dňa 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. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc  

                                                                                                            starosta 



Príloha: 

1. Lokalizácia drevín 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1    

 

Kópia:  

1. Miestny úrad MČ Bratislava-Vrakuňa, Referát životného prostredia, verejnoprospešných 

služieb a odpadového hospodárstva /1x do spisu/ 

 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 

1. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 


