
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

 

 

Č. j.: 14305/1-9/1711/2017-LED 
V Bratislave : 12.09. 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 BORAK 

DEVELOPMENT, s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Senginer 

SK, s.r.o., Jiráskova 2, 851 01 Bratislava (ďalej len žiadateľ) doručenej na tunajší úrad dňa 

13.06. 2017 podľa § 47 ods. 3 a § 48 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 stromov a krovín: 

 
Por. č. Ozn. názov obvod 

kmeňa 

v cm/ 

priemet 
koruny  m2 

spoločenská 
hodnota v € 

index 
poškodenia 

index 
vekovosti 

upravená 
hodnota v 

€ 

1 8 Juglans regia 65 691 1 1 691,00 

2. 82 Juglans regia 97 1059 1 1 1059,00 

3. 101 Prunus insitia 41 415 1 0,9 373,50 

4. 106 Prunus insitia 51 599 1 0,9 539,10 

5. 111 Prunus insitia 56 599 1 0,9 539,10 

6. 113 Juglans regia 83 921 1 1 921,00 

7. 115 Juglans regia 82 921 1 1 921,00 

8. 129 Juglans regia 78 783 1 1 783,00 

9. 130 Juglans regia 133 1612 1 1 1612,00 

10. 131 Juglans regia 89 921 1 1 921,00 

K1 116 Sambucus nigra 45 1081 1 0,9 972,90 

K2 118 Prunus spinosa 

5%, Rosa 
canina 5%, 

Rubus 

fruticosus 70%, 
Sambucus nigra 

20% 80 1472 1 0,9 1324,80 
Por. č. Ozn. názov obvod spoločenská index index upravená 
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kmeňa 

v cm/ 

priemet 
koruny  m2 

hodnota v € poškodenia  vekovosti hodnota v 

€ 

 

K3 

 

128 
 

Rosa canina 

10%, Rubus 
fruticosus 30%, 

Sambucus nigra 

60% 

 

70 

 

1288 

 

1 

 

0,9 

 

1152,00 
K4 147 Rubus 

fruticosus 85 1564 1 0,9 1407,60 
K5 148 Salix cinerea 45 1081 1 0,9 972,90 
K6 150 Rosa canina 

5%, Rubus 

fruticosus 90%, 

Sambucus nigra 

5% 54 1311 1 0,9 1179,90 

celkom                                                                                                                                    15 369,80 
 

index 0,9 – krátkoveká drevina 

 

Stromy rastú na pozemku parc. č. 2779/27 v k. ú. Devínska Nová Ves, druh pozemku 

vedený na liste vlastníctva č. 5626 ako trvalé trávne porasty. Pozemok je vo vlastníctve 

stavebníka.  

 

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 právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu „Komunikácie a technická infraštruktúra 

pre Obytný súbor Slnečný vrch I - Devínska Nová Ves“. 

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

v prípade, že sa na strome nenachádzajú hniezda vtákov (túto skutočnosť treba doložiť 

ornitologickým posudkom nie starším ako 7 dní) a po vyznačení stromov, určených na 

výrub, 

c) pri výrube žiadateľ zabezpečí, aby neboli poškodené iné dreviny, 

d) Pred vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu „Komunikácie a technická 

infraštruktúra pre Obytný súbor Slnečný vrch I – Devínska Nová Ves“ stavebník posúdi 

zámer v zisťovacom konaní na základe vlastného podnetu podľa §19 zákona EIA 

č.24/2006 Z.z. 

 

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 

ukladá žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny min. 

v rozsahu: cca 60 ks listnatých stromov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm (Acer – 20 ks, 

Fraxinus – 20 ks, Platanus - 10 ks, Magnolia sp. – 10 ks), 15 ks ihličnatých stromov 

s obvodom kmeňa 17 – 20 cm (Abies – 10 ks, Picea – 5 ks) a  40 ks krovín na ploche 15 m2 

s min. výškou 60 cm (Swida sanguinea 10 ks, Crataegus monogyna 10 ks, Ligustrum vulgare 

10 ks, Sambucus nigra 5 ks, Prunus spinosa 5 ks) podľa predloženého návrhu drevín pre 

náhradnú výsadbu, ktorú žiadateľ uskutoční na svoje náklady na pozemku parc. č. 2779/27 

v k. ú. Devínska Nová Ves.  
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III.  V súlade s § 82 ods. 11 zákona 

 

z a m i e t a 
 

výrub v rozsahu 14 stromov (Salix fragilis 2 ks, Prunus insitia 3 ks, Juglans regia 5 ks, 

Populus nigra 4 ks), s obvodom väčším ako 40 cm a 4 porasty krovín s plochou väčšou ako 

20 m2
 
 (celková plocha 310,0 m2 krovín) podľa doloženého dendrologického posudku. 

Termín náhradnej výsadby: najneskôr do 30.11.2022, resp. do kolaudácie stavby 

Obytný súbor Slnečný vrch I. Žiadateľ v uvedenom termíne doručí na tunajší úrad doklad, 

preukazujúci vykonanie náhradnej výsadby.  

 

Starostlivosť o náhradnú výsadbu žiadateľ zabezpečí po dobu 3 rokov odo dňa 

uskutočnenia výsadby alebo dosadby. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu 

zrealizuje rovnocennú dosadbu. 

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. 

 

Rozhodnutie je platné do 31. 12. 2021. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Žiadateľ listom doručeným na náš úrad dňa 13.06. 2017 požiadal o súhlas s výrubom 

24 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 8 porastov krovín s plochou väčšou ako 20 m2
 
 

(celková plocha 695,0 m2 krovín) podľa doloženého dendrologického posudku v celkovej 

spoločenskej hodnote 40 083,10 €, rastúcich na pozemku registra C, parc. č. 2779/27, v k.ú. 

MČ Bratislava Devínska Nová Ves. Dôvodom výrubu je, že stromy rastú v zábere stavby 

„Komunikácie a technická infraštruktúra pre Obytný súbor Slnečný vrch I - Devínska Nová 

Ves“, ďalej len „stavba“. 

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

internetovej stránke MČ DNV dňa 20. 06. 2017. V stanovenom termíne prejavili záujem byť 

účastníkmi konania občianske združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa a Združenie domových 

samospráv. Termín ohliadky bol stanovený na 02. 08. 2017 a účastníkom konania bol 

oznámený telefonicky a písomne. 

 

Ohliadky sa zúčastnil žiadateľ, zamestnankyňa mestskej časti a zástupca OZ Nádej pre 

Sad J. Kráľa. Nakoľko z predložených podkladov konania nebolo zrejmé, v akom rozsahu je 

potrebné vydať rozhodnutie o výrube pre stavbu komunikácií a inžinierskych sietí a nebol 

predložený návrh náhradnej výsadby, bolo konanie listom č. 13039-13047/1711/2017-LED 

predĺžené o 90 dní, najneskôr do 10.11.2017. Po doplnení požadovaných náležitostí bola 

stavebníkom iniciovaná ďalšia ohliadka, termín ktorej bol zúčastneným oznámený 

telefonicky. Ohliadky sa dňa 07.09.2017 zúčastnil žiadateľ, zamestnankyňa mestskej časti, 

zástupca OZ Nádej pre sad J. Kráľa, pracovník ŠOP, dendrológ a stavebník. 

Na ohliadke boli premerané obvody kmeňa stromov a zhodnotený ich stav. Zároveň bol 

doplnený rozsah stavby a rozsah požadovaného výrubu pre stavbu „Komunikácie a technická 

infraštruktúra pre Obytný súbor Slnečný vrch I - Devínska Nová Ves“. Stromy vyznačené na 

výrub rastú na pozemkoch určených pre výstavbu komunikácií a inžinierskych sietí obytného 

súboru Slnečný vrch I. Z uvedených dôvodov s výrubom stromov a krovín súhlasíme. 
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V zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre komunikácie a technickú 

infraštruktúru bude v zábere stavby len 10 stromov a 6 kusov krovín. Populus nigra, 4 ks 

nebudú stavbou dotknuté a stavebník tieto stromy zachová aj s ohľadom na budúcu výstavbu 

obytného súboru Slnečný vrch I.  

 

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 

bola podľa upresneného rozsahu stavby stanovená na 15 369,80 eur. 

 

Na základe vyššie uvedenej spoločenskej hodnoty stromov bol stanovený rozsah 

náhradnej výsadby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

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: 

 

1. BORAK DEVELOPMENT, s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava 

2. Senginer SK, s.r.o., Jiráskova 2, 851 01 Bratislava 5 

3. VÚB, Mlynské Nivy 1, 821 04 Bratislava 2 

4. ŠOP, Jeséniova 17, 811 04 Bratislava 1 

5. BROZ, Godrova 3/b, 811 00 Bratislava 1 

6. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/B, 811 06 Bratislava 1 

7. Združenie domových samospráv , P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 5 

8. Ing. Peter Rajkovič, Bleduľová 34, 841 07 Bratislava 4 

9. Klára Hornišová, Lipského 11, 841 01 Bratislava 4 

 

Na vedomie: 

1. RNDr. Peter Barančok, CSc., Tranovského 38, 8941 02 Bratislava 4 

 


