
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 
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Č. j.: 13545/1924/2017-LED 
V Bratislave : 10. 08. 2017 

Vybavuje: Ing. Tatiana Ledényiová  
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves ako príslušný orgán štátnej správy vo 

veciach ochrany drevín podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na základe žiadosti spoločnosti DUÁLNA AKADÉMIA, 

z.z.p.o., J. Jonáša 5, 843 02 Bratislava, IČO 50073893 (ďalej len žiadateľ), v zastúpení 

spoločnosťou ENPI, s. r. o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, doručenej na tunajší úrad dňa 

14. 07. 2017 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 11 zákona, v súlade s § 46 a nasl. zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi 

 

s ú h l a s 

na výrub stromu: 

 

Názov obvod 

kmeňa 

hodnota 

dreviny v € 

prirážkové indexy upravená hodnota 

v € 

Smrek obyčajný  

(Picea abies) 

80 cm 1106,0 1,0*0,6*1,2 796,32 

celkom 796,32 

 

index 0,6 – negatívny vplyv na prevádzku inžinierskych sietí 

index 1,2 – drevina rastie v areáli školy a v blízkosti hospodárskych objektov 

 

Strom rastie na pozemku parc. č. 2778/220 v k. ú. Devínska Nová Ves, druh pozemku 

vedený na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria.  

 

I. Súčasne v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu 

zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny: 

 

a) žiadateľ je oprávnený vykonať výrub po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na rekonštrukciu objektov SSOŠA – 

Duálna Akadémia, 

b) výrub sa uskutoční prednostne v období vegetačného pokoja, vo vegetačnom období iba 

v prípade, že sa na strome nenachádzajú hniezda vtákov, 

c) pri výrube žiadateľ zabezpečí, aby neboli poškodené iné dreviny.  
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II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

ukladá žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rozsahu 

4 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 15 – 16 cm, ktorú 

žiadateľ uskutoční na svoje náklady na pozemku parc. č. 2778/220 v k. ú. Devínska Nová Ves.  

 

Termín náhradnej výsadby: do 31. 12. 2018. Žiadateľ doručí na tunajší úrad doklad, 

preukazujúci vykonanie náhradnej výsadby.  

 

III.  V súlade s § 82 ods. 11 zákona 

z a m i e t a 

 

žiadosť o výrub 5,2 m2 krovín, nakoľko sa na plochu krov do 10 m2 súhlas podľa zákona 

nevyžaduje. 

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 
 

Žiadateľ listom doručeným na náš úrad dňa 11. 07. 2017 požiadal o súhlas s výrubom 

stromu Picea abies s obvodom kmeňa 80 cm a 5,2 m2 krov rastúcich na pozemku katastra C 

parc. č. 2778/220 v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorý má vo vlastníctve Bratislavský samosprávny 

kraj. Stavebník predložil tunajšiemu úradu Dohodu o zmene zriaďovateľa Strednej odbornej 

školy automobilovej, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava zo dňa 14. 07.2017 a súhlas vlastníka 

pozemku s predpísanou náhradnou výsadbou.. Dôvodom výrubu podľa žiadateľa je, že dreviny 

rastú v zábere stavby nad inžinierskymi sieťami, ktoré sa idú rekonštruovať v rámci stavby 

„Rekonštrukcia objektov SSOŠA – Duálna Akadémia“. 

 

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub bolo zverejnené na internetovej 

stránke MČ Bratislava – Devínska Nová Ves dňa 18. 4. 2017. Do konania sa v zákonom 

stanovenej lehote prihlásilo občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa. Termín ohliadky 

bol stanovený na 08. 08. 2017 a účastníkom konania bol oznámený telefonicky. 

 

Ohliadky sa zúčastnil žiadateľ v zastúpení ENPI, s. r. o. a zamestnankyňa mestskej časti. 

Na ohliadke bol premeraný obvod kmeňa stromu a zhodnotený jeho stav. Ide o smrek obyčajný 

s obvodom kmeňa 80 cm. Strom rastie nad inžinierskymi sieťami, ktoré sa idú rekonštruovať 

v rámci rekonštrukcie školy. Z uvedených dôvodov s výrubom stromu súhlasíme. V žiadosti 

bol uvedený aj porast krovín (Juniperus x media) s plochou 5,2 m2
. Podľa § 47 ods. 4 zákona 

sa v zastavanom území obce súhlas na výrub krovitých porastov s plochou menšou ako 10 m2 

nevyžaduje. 

 

Spoločenská hodnota, vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

je 796,32 eur.  
 

Na základe vyššie uvedenej spoločenskej hodnoty stromov bol stanovený rozsah 

náhradnej výsadby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, 

ktorý toto rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Milan Jambor 

                                                                                          Starosta v.r. 

 

 

Účastníci konania: 

 

DUÁLNA AKADÉMIA, z.z.p.o., J. Jonáša 5, 843 02 Bratislava 

ENPI, s. r. o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 

OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
 

 

 


