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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 

 
 

35221/3990/2020/ZP/DARM                                     Bratislava 07.10.2020 

Vybavuje Dargajová Marcela Ing.          
                 

ROZHODNUTIE 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 2 písm. f) zákona NR SR  
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
a podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) 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), c) a g) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, so sídlom na Šíravskej 7, 821 07 Bratislava, 
podľa § 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 70 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa, 
v Lesoparku Vrakuňa v Bratislave v celkovej spoločenskej hodnote 37 163,84 €: 

Prirážkové 
indexy * 

P. 
č. 

P.č. 
podľa 

posudk
u 

Slovenský/ Latinský názov 
druhu dreviny 

Obvod 
kmeňa 
v cm  

Spoloč. 
hodnot

a [€] 
1 2 3 

Spoločenská hodnota 
upravená [€] 

1 4 agát biely / Robinia pseudoacacia 114 1336 1 0,1 1,4 187,04 

2 5 agát biely / Robinia pseudoacacia 67 691 1 0,1 1,4 96,74 
3 6 brest hrabolistý / Ulmus minor 194 2073 1 0,4 1,4 1160,88 

4 7 brest hrabolistý / Ulmus minor 57 599 1 0,1 1,4 83,86 
5 8 agát biely / Robinia pseudoacacia 117 1336 1 0,1 1,4 187,04 

6 9 brest hrabolistý / Ulmus minor 118 1336 1,1 0,1 1,4 205,744 

7 11 agát biely / Robinia pseudoacacia 197 2073 1 0,4 1,4 1160,88 
8 12 jaseň štíhly / Fraxinus exelsior 66 691 1 0,4 1,4 386,96 

9 13 agát biely / Robinia pseudoacacia 227 2349 1 0,4 1,4 1315,44 
10 14 agát biely / Robinia pseudoacacia 157 1612 1 0,4 1,4 902,72 

11 15 agát biely / Robinia pseudoacacia 132 1612 1 0,4 1,4 902,72 
12 16 agát biely / Robinia pseudoacacia 143 1612 1 0,1 1,4 225,68 

13 17 agát biely / Robinia pseudoacacia 103 1198 1 0,4 1,4 670,88 

14 18 brest hrabolistý / Ulmus minor 136 1612 1,1 0,4 1,4 992,992 
15 19 agát biely / Robinia pseudoacacia 115 1336 1 0,4 1,4 748,16 

16 20 brest hrabolistý / Ulmus minor 126 1474 1,1 0,1 1,4 226,996 
17 21 topoľ sivý / Populus x canescens 165 1796 0,9 0,1 1,4 226,296 

18 22 agát biely / Robinia pseudoacacia 113 1336 1 0,1 1,4 187,04 

19 23 brest hrabolistý / Ulmus minor 133 1612 1,1 0,1 1,4 248,248 
20 24 brest hrabolistý / Ulmus minor 78 783 1,1 0,1 1,4 120,582 

21 27 brest hrabolistý / Ulmus minor 92 1059 1,1 0,1 1,4 163,086 
22 28 brest hrabolistý / Ulmus minor 96 1059 1,1 0,1 1,4 163,086 

23 29 jaseň americký / Fraxinus americana 97 1059 1 0,4 1,4 593,04 
24 30 agát biely / Robinia pseudoacacia 129 1474 1 0,1 1,4 206,36 

25 31 agát biely / Robinia pseudoacacia 104 1198 1 0,1 1,4 167,72 

26 32 agát biely / Robinia pseudoacacia 135 1612 1 0,4 1,4 902,72 
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Prirážkové 
indexy * 

P. 
č. 

P.č. 
podľa 

posudk
u 

Slovenský/ Latinský názov 
druhu dreviny 

Obvod 
kmeňa 
v cm  

Spoloč. 
hodnot

a [€] 
1 2 3 

Spoločenská hodnota 
upravená [€] 

27 33 agát biely / Robinia pseudoacacia 94 1059 1 0,1 1,4 148,26 
28 34 brest hrabolistý / Ulmus minor 72 783 1,1 0,1 1,4 120,582 

29 36 agát biely / Robinia pseudoacacia 130 1474 1 0,1 1,4 206,36 

30 37 agát biely / Robinia pseudoacacia 149 1612 1 0,1 1,4 225,68 
31 38 agát biely / Robinia pseudoacacia 153 1612 1 0,4 1,4 902,72 

32 39 agát biely / Robinia pseudoacacia 115 1336 1 0,4 1,4 748,16 
33 41 agát biely / Robinia pseudoacacia 138 1612 1 0,4 1,4 902,72 

34 42 agát biely / Robinia pseudoacacia 127 1474 1 0,4 1,4 825,44 

35 43 agát biely / Robinia pseudoacacia 122 1474 1 0,4 1,4 825,44 
36 44 agát biely / Robinia pseudoacacia 117 1336 1 0,4 1,4 748,16 

37 45 agát biely / Robinia pseudoacacia 94 1059 1 0,1 1,4 148,26 
38 46 agát biely / Robinia pseudoacacia 114 1336 1 0,4 1,4 748,16 

39 47 agát biely / Robinia pseudoacacia 224 2349 1 0,4 1,4 1315,44 
40 49 agát biely / Robinia pseudoacacia 106 1198 1 0,1 1,4 167,72 

41 50 brest hrabolistý / Ulmus minor 133 1612 1 0,4 1,4 902,72 

42 52 agát biely / Robinia pseudoacacia 144 1612 1 0,4 1,4 902,72 
43 53 agát biely / Robinia pseudoacacia 173 1796 1 0,4 1,4 1005,76 

44 54 agát biely / Robinia pseudoacacia 105 1198 1 0,1 1,4 167,72 
45 55 agát biely / Robinia pseudoacacia 62 691 1 0,4 1,4 386,96 

46 56 agát biely / Robinia pseudoacacia 69 691 1 0,4 1,4 386,96 

47 58 javor mliečny / Acer platanoides 101 1198 1,1 0,4 1,4 737,968 
48 59 agát biely / Robinia pseudoacacia 160 1612 1 0,1 1,4 225,68 

49 61 agát biely / Robinia pseudoacacia 126 1474 1 0,1 1,4 206,36 
50 62 agát biely / Robinia pseudoacacia 127 1474 1 0,1 1,4 206,36 

51 63 topoľ sivý / Populus x canescens 113 1336 0,9 0,4 1,4 673,344 
52 64 agát biely / Robinia pseudoacacia 135 1612 1 0,4 1,4 902,72 

53 65 agát biely / Robinia pseudoacacia 127 1474 1 0,4 1,4 825,44 

54 67 javor poľný / Acer campestre 112 1336 1,1 0,4 1,4 822,976 
55 70 agát biely / Robinia pseudoacacia 113 1336 1 0,4 1,4 748,16 

56 72 agát biely / Robinia pseudoacacia 163 1796 1 0,4 1,4 1005,76 
57 73 agát biely / Robinia pseudoacacia 138 1612 1 0,4 1,4 902,72 

58 74 agát biely / Robinia pseudoacacia 141 1612 1 0,4 1,4 902,72 

59 75 agát biely / Robinia pseudoacacia 132 1612 1 0,1 1,4 225,68 
60 76 agát biely / Robinia pseudoacacia 97 1059 1 0,1 1,4 148,26 

61 77 agát biely / Robinia pseudoacacia 101 1198 1 0,1 1,4 167,72 
62 78 agát biely / Robinia pseudoacacia 134 1612 1 0,2 1,4 451,36 

63 79 agát biely / Robinia pseudoacacia 152 1612 1 0,4 1,4 902,72 
64 80 agát biely / Robinia pseudoacacia 143 1612 1 0,2 1,4 451,36 

65 81 agát biely / Robinia pseudoacacia 120 1336 1 0,2 1,4 374,08 

66 82 agát biely / Robinia pseudoacacia 117 1336 1 0,2 1,4 374,08 
67 83 agát biely / Robinia pseudoacacia 151 1612 1 0,2 1,4 451,36 

68 84 agát biely / Robinia pseudoacacia 148 1612 1 0,2 1,4 451,36 
69 85 agát biely / Robinia pseudoacacia 124 1474 1 0,2 1,4 412,72 
70 86 agát biely / Robinia pseudoacacia 113 1336 1 0,2 1,4 374,08 

Celková spoločenská hodnota drevín  37 163,84 
 
Spoločenská hodnota drevín v zmysle zákona bola vypočítaná podľa § 36 a príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 

24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon. 
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Použité prirážkové indexy: 
* 1 prirážkový index  e) 0,9 - ak ide o krátkoveké dreviny, 
  prirážkový index  f) 1,1 - ak ide o dlhoveké dreviny, 
 2 prirážkový index  a)  0 - 0,4 - ak je drevina odumretá, 
  prirážkový index  b)  0,4 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej  

fyziologická  hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie), 
  prirážkový index  c)  0,6 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej 

fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné  poškodenie), 
  prirážkový index  d)  0,8 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej  

fyziologická hodnota v rozpätí 11-25% (slabé poškodenie), 
 3 prirážkový index  i)  1,4 - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v  

stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a 
centrálnych mestských zón, 

 
V prípade, že sa hodnota indexu rovná 1, predmetný index nebol pre danú drevinu aplikovaný. 
 
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 07.04.2023. 
 
I. podľa § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody 
a krajiny: 
Výrub dreviny žiadateľ vykoná: 
1) po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
2) po písomnom oznámení plánovaného výrubu, minimálne 7 dní pred jeho uskutočnením, 
3) najneskôr do 07.04.2023, 
4) 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, 

5) po vyznačení výrubu dreviny farebne na kmeni a na koreňovom nábehu. 
 

Vykonávateľ výrubu tiež zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube, bez vytvárania akejkoľvek 
medziskládky na dotknutom pozemku. 

 
II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi povinnosť: 
1) uskutočniť náhradnú výsadbu na svoje náklady v termíne do 07.04.2023 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

3899/6, k. ú. Vinohrady, v Lesoparku Vrakuňa v Bratislave v rozsahu: 

− 27 ks drevín druhu topoľ biely / Populus alba s minimálnym obvodom kmeňa 17 – 20 cm,  
− 25 ks drevín druhu topoľ čierny / Populus nigra s minimálnym obvodom kmeňa 17 – 20 cm,  

− 30 ks drevín druhu jaseň štíhly / Fraxinus exelsior s minimálnym obvodom kmeňa 17 – 20 cm,  

− 30 ks drevín druhu čremcha strapcovitá / Prunus padus s minimálnym obvodom kmeňa 17 – 20 cm,  

− 30 ks drevín druhu jarabina vtáčia / Sorbus aucuparia s minimálnym obvodom kmeňa 17 – 20 cm,  
2) rešpektovať podmienky ochranných vzdialeností kmeňov stromov od nadzemných a podzemných 

inžinierskych sietí v zmysle platných osobitných predpisov, 
3) doručiť na konajúci správny orgán projekt náhradnej výsadby a oznámenie o vykonaní náhradnej 

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

4) zabezpečiť stálu odbornú údržbu drevín: 
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, 
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d) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie, 
e) kyprením, prihnojovaním, 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, 

5) použiť ako výsadbový materiál 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 zabezpečiť novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle 
tohto rozhodnutia, 

7) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán 
o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 60 dní pred ukončením termínu 
určeného v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby, inak mu bude uložená pokuta v zmysle  
§ 90 ods. 1 písm. f) zákona. 

 
Všeobecné ustanovenia: 

1) osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté, 
2) v prípade dôvodov uvedených v § 89 zákona môže orgán ochrany prírody súhlas z vlastného podnetu 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  

 Podaním č. 9006 zo dňa 28.02.2020 požiadala Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, so sídlom na Šíravskej 
č. 7 v Bratislave, o vydanie súhlasu na výrub 51 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 
3899/6, k. ú. Vrakuňa, v Lesoparku Vrakuňa, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Podaniu predchádzal list č. 
OU-BA-OSZP3-2020/039804/PAL zo dňa 29.01.2020 evidovaným pod č. 7058 zo dňa 13.02.2020, ktorý zaslal 
Okresný úrad Bratislava, so sídlom na Tomášikovej 46, 832 05 Bratislava, s ktorým v súlade s § 69 ods. 3 zákona 
určil príslušnosť mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vykonať správne konanie podľa § 47 ods. 3 zákona vo 
veci žiadosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa o súhlas na výrub predmetných drevín. 
 

Súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín bol dendrologický posudok vypracovaný vo februári 
2020 Ing. Andrejom Bielčikom a výpis z listu vlastníctva č.1095.  
  
 Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1095 vlastníkom pozemku registra „C“ KN  
parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa, na ktorom predmetné dreviny rastú, je Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom na 
Primaciálnom námestí 1 v Bratislave. Žiadateľ je správcom predmetného pozemku, ktorý mu bol zverený 
protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku č. 11 88 0414 14 00 zo dňa 11.04.2014, Z-18999/14. Súhlas 
vlastníka predmetného pozemku s výrubom drevín ako aj realizáciou náhradnej výsadby bol doplnený ku žiadosti 
počas priebehu konania. 
 

Podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, správcu, 
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak 
žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, prípadne nájomca a po vyznačení výrubu dreviny. 

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. 
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Všeobecným prepisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie 
a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje 
v plnom rozsahu. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia orgán ochrany prírody 
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako 
použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi 
a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

 
V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona orgán ochrany prírody zverejnil na svojej internetovej stránke 

dňa 24.03.2020 listom č. 9840/3990/2020/ZP/DARM informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o 
vydanie súhlasu na výrub 51 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa, 
v Lesoparku Vrakuňa v Bratislave z dôvodu zlého zdravotného stavu. 

 
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán 

ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa  
§ 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v tomto 
správnom konaní v lehote na to určenej písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do 
zápisnice. 

 
V stanovenej lehote v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona v spojení s § 19 ods. 1 správneho 

poriadku taktiež potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní Občianske združenie Nádej pre 
Sad Janka Kráľa, so sídlom Švabinského 20, 851 01 Bratislava, dňa 31.03.2020 v elektronickej podobe bez 
autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, a dňa 02.04.2020 doplnilo 
svoje podanie v listinnej podobe. Keďže Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa potvrdilo svoj záujem 
o účasť v tomto začatom správnom konaní v stanovenej lehote, orgán ochrany prírody ho považuje za účastníka 
konania v tomto správnom konaní. 

Orgán ochrany prírody následne upovedomil všetkých známych účastníkov konania listom  
č. 15079/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 22.04.2020 o začatí správneho konania a zároveň nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 19.05.2020. 

Účastníci konania mali možnosť podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku nahliadnuť do spisu počas 
stránkových hodín v sídle orgánu ochrany prírody pred uskutočnením miestnej ohliadky spojenej s ústnym 
pojednávaním, o čom boli upovedomení v oznámení o konaní listom č. 15079/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 
22.04.2020. 

 
Na miestnom zisťovaní sa zúčastnili zástupkyňa žiadateľa Mgr. Rastislava Mihóková, zástupkyňa 

vlastníka pozemku RNDr. Eva Lučeničová a zástupkyňa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Občianske 
združenie sa miestneho zisťovania nezúčastnilo. 

Na miestnej ohliadke bolo zistené, že dreviny, ktoré boli zhodnotené v dendrologickom posudku 
vypracovanom Ing. Andrejom Bielčíkom vo februári 2020 v Lesoparku Vrakuňa, a následne určené na výrub 
z dôvodu zlého zdravotného stavu boli prevažnej miere správne vyhodnotené. Ohliadkou boli všetky navrhované 
dreviny na výrub opätovne premerané a ich obvody boli upravené. Dreviny č. 1, č. 3 číslované podľa priloženého 
posudku sa na pozemku nenachádzali. Zástupkyňa žiadateľa nás informovala, že boli vyrúbané na oznámenie 
a preto boli týmto rozhodnutím zamietnuté. Počas ohliadky boli dreviny č. 6, 13, 30, 34,38, 39, 41, 73 až 86 
pridané do žiadosti z dôvodu viditeľne zlého zdravotného stavu. Číslovanie od č. 71 bolo doplnené priamo na 
ohliadke do mapového podkladu poskytnutého žiadateľom. Mnohé dreviny boli úplne suché alebo s minimálnym 
olistením bez perspektívy ponechania na stanovišti. S pridaním drevín do žiadosti všetci zúčastnení súhlasili. 
Orgán ochrany prírody sa dohodol so zástupkyňou žiadateľa, že doplní do žiadosti súhlas vlastníka z náhradnou 
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výsadbou ako aj náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty drevín navrhnutých na výrub. Dreviny boli 
označené farbou v spreji. 

 
Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky podklady potrebné pre pokračovanie správneho konania a vydanie 

rozhodnutia, listom č. 23183/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 23.06.2020 orgán ochrany prírody vyzval žiadateľa 
o doplnenie súhlasu vlastníka pozemku s náhradnou výsadbou a projektu sadových úprav náhradnej výsadby. 
Rozhodnutím č. 23196/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 23.06.2020 zároveň prerušil správne konanie do doby 
odstránenia prekážok v konaní, najneskôr však do 90 dní od doručenia výzvy č. 23183/3990/2020/ZP/DARM zo 
dňa 23.06.2020.  Žiadateľ podaním č. 26554 zo dňa 20.07.2020 doplnil do žiadosti súhlas s náhradnou výsadbou. 
Po telefonickej komunikácii, kde žiadateľ požiadal o upustenie dodania projektu sadových úprav vzhľadom 
k tomu, že v súčasnej dobe nemajú prostriedky na vypracovanie projektu sadových úprav, sa orgán ochrany 
prírody rozhodol upustiť od požadovania projektu pred vydaním rozhodnutia s tým, že bude uložená v podmienke  
tohto rozhodnutia. 

 
Orgán ochrany prírody pred vydaním rozhodnutia oznámil všetkým známym účastníkom tohto správneho 

konania listom č. 32215/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 07.09.2020, že v predmetnom správnom konaní boli 
zhromaždené jednotlivé relevantné podklady na vydanie rozhodnutia, s ktorými sa účastníci konania v stanovenej 
lehote môžu oboznámiť, vyjadriť sa k nim, ako aj k spôsobu ich získania, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa požadovalo vo svojom potvrdení účasti v tomto konaní 
v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku zaslať podklady pred vydaním rozhodnutia (poštou, alebo elektronicky), 
aby sa mohlo k nim vyjadriť. 

 
Ohľadom žiadosti účastníka konania Občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa o zaslanie 

podkladov pred vydaním rozhodnutia, aby sa mohlo k nim vyjadriť orgán ochrany prírody poukazuje na 
skutočnosť, že listom č. 32215/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 07.09.2020 dal účastníkom konania a zúčastneným 
osobám v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vo 
veci mohli vyjadriť k podkladom, na základe ktorých orgán ochrany prírody vydal toto rozhodnutie. Toto 
oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa možnosť 
nazretia do spisu a oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu, 
nevyužilo. Orgán ochrany prírody má za to, že správny poriadok nijakým spôsobom neukladá povinnosť 
vyhotovovať kópie spisu a zasielať ich účastníkovi konania, resp. zúčastnenej osobe. Takýto postup správneho 
orgánu by bol konaním nad rámec zákona (v tomto prípade správneho poriadku) a takéto konanie by bolo 
v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, 
keďže štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon. 
 
Po preskúmaní žiadosti orgán ochrany prírody konštatuje: 

Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Počas miestnej ohliadky spojenej 
s ústnym pojednávaním bol tento stav potvrdený. Mnohé dreviny sú vo veľmi zlom zdravotnom stave, čo 
potvrdzuje aj priložený dendrologický posudok. Celkovo možno skonštatovať, že dreviny v danej lokalite je 
nevyhnutné ošetrovať pravidelne odborníkmi, aby nedochádzalo k takému rozsiahlemu výrubu nárazovo ale 
postupne a aby nedochádzalo k dekapitácii takmer suchých drevín a ich ponechaniu na stanovišti, čo môže narúšať 
celkový dojem z krásneho a hodnotného parku.  

Na základe predložených dokladov, miestneho zisťovania, zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 158 z 22. mája 
2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody 
a krajiny (ďalej len „vyhláška“) orgán ochrany prírody dospel právnou úvahou k názoru, že výrub drevín 
povolených týmto rozhodnutím je opodstatnený a je možné ho vykonať za dodržania podmienok uvedených vo 
výrokovej časti rozhodnutia.  

 
Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 prvá až tretia veta zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase 

na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu dreviny na vopred určenom mieste, a to 
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na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom 
pozemku, na ktorom sa náhradná výsadba vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, 
najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú 
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). 

 
Orgán ochrany prírody určil žiadateľovi realizovať náhradnú výsadbu do výšky spoločenskej hodnoty 

drevín určených na výrub na tom istom pozemku, kde dôjde k výrubu. Orgán ochrany prírody považuje danú 
náhradnú výsadbu za dostatočnú kompenzáciu za dreviny určené na výrub. 

 
Podľa vzrastu, stavu a umiestnenia drevín, overenej orgánom ochrany prírody bola podľa § 36 a príloh  

č. 33 a 35 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon, určená spoločenská hodnota drevín povolených týmto 
rozhodnutím na výrub na 37 163,84 €. 

Dreviny rastú na území, na ktoré sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 12 zákona, kde výrub dreviny 
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, orgán ochrany prírody rozhodol tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
  
 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ je 
oslobodený od platenia 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-Nové Mesto, prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 
832 91 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti 
v z. podľa poverenia č. 110/2019 
zo dňa 20.09.2019 
Ing. Stanislav Winkler 
zástupca starostu mestskej časti 

 
Súčasťou tohto rozhodnutia sú dve mapové prílohy. 
 
Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 35221/3990/2020/ZP/DARM zo dňa 07.10.2020 sa 
doručuje: 
A/Účastníkom konania: 

1. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava  (žiadateľ), 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislave (vlastník), 
3. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava (občianske združenie). 

 
B/Na vedomie: 

1. Inšpekcia životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17, 831 01 
Bratislava, 

2. Na zverejnenie na internet. 
 


